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Lato w Krakowie zapowiada się wspaniale 
i to bez względu na pogodę. . . ,  a wszyst-
ko za sprawą jesiennego dotąd Festiwalu 
Muzyki Polskiej, który począwszy od tego 
roku odbywać się będzie w lipcu, w samym 
szczycie  sezonu turystycznego.   
 Na czas festiwalu muzyka opanuje 
najpiękniejsze zakątki Krakowa. Wypełni 
Filharmonię, uniwersytecką aulę Collegium 
Novum oraz mury japońskiej Mangghi  
i Muzeum Żydowskiego Galicja. Arcydzieła 
dawne i współczesne rozbrzmiewać będą 
w kościele Świętych Piotra i Pawła, w Bazy-
lice Bożego Ciała i w krużgankach klaszto-
ru Franciszkanów. 
 Zgodnie z tradycją na Festiwalu wy-
stąpi cała plejada najznakomitszych pol-
skich i zagranicznych artystów, a koncerty 
transmitowane będą przez Polskie Ra-
dio do wszystkich niemal krajów Europy. 
Wybitne dzieła polskich kompozytorów 
usłyszymy w nowych, świeżych interpreta-
cjach, odkryjemy też kolejne zapomniane 
skarby rodzimego dziedzictwa muzyczne-
go.  
 Jestem przekonany, że letnie koncer-
ty sprawią wiele radości nie tylko nam kra-
kowianom, ale też licznie odwiedzającym 
nasze miasto gościom.   

Jacek Majchrowski

prof. Jacek 
Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

Mayor of the City 
of Kraków  

Summer in Kraków promises to be  
wonderful – and that, regardless of the 
weather. . .  and all this by virtue of the  
heretofore autumnal Festival of Polish  
Music, which starting this year will be  
taking place in July – at the very height of 
the tourist season.
 During the festival, music will take 
over the most beautiful corners of Kraków. 
It will fill the rooms of the Philharmonic 
Hall, the Jagiellonian University’s Colle-
gium Novum auditorium, as well as the 
walls of the Japanese Manggha Center and  
the Galicja Jewish Museum. Early and  
contemporary masterpieces will be heard 
in the Church of SS. Peter and Paul, the 
Corpus Christi Basilica and the cloisters of 
the Franciscan Fathers.
 In accordance with tradition, the  
Festival’s performers will include an en-
tire galaxy of the most distinguished Po-
lish and foreign artists, and the concerts  
will be broadcast via Polish Radio to 
nearly every country in Europe. Superb 
works of Polish composers will be heard 
in new, fresh interpretations; we shall also  
discover yet more forgotten treasures of 
the native cultural heritage.
 I am convinced that the summer  
concerts will bring much joy not only to 
us Cracovians, but also to the numerous  
guests visiting our city.

Jacek Majchrowski
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Kalendarium festiwalowe
festival calendar

15.07.2011, piątek / Friday

godz. 20.30 / 8:30 pm 
KOŚCIÓŁ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA / CHURCH OF SS. PETER AND 
PAUL THE APOSTLES
ul. Grodzka 52a

KONCERT INAUGURACYJNY  
INAUGURAL CONCERT
Palester, Bacewicz, Lipiński

Laurent A. Breuninger – skrzypce / violin 
Sinfonietta Cracovia 
Michał Nesterowicz – dyrygent / conductor 

Bilety / Tickets: 75 zł VIP / 50 zł N (normal) / 30 zł U (discount)

16.07.2011, sobota / Saturday

godz. 17.00 / 5:00 pm
SALA ZŁOTA FILHARMONII IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE / GOLD 
ROOM, KAROL SZYMANOWSKI PHILHARMONIC IN KRAKÓW
ul. Zwierzyniecka 1 

LIRYKA POLSKA / POLISH ART SONG

Koncert uczestników MiEdzynarodowego Kursu  
Mistrzowskiego Prof. Heleny Łazarskiej 
Concert of participants in Prof. Helena Łazarska’s  
International Master Class 

Wstęp wolny / Admission free

godz. 20.30 / 8:30 pm
BAZYLIKA BOŻEGO CIAŁA / CORPUS CHRISTI BASILICA
ul. Bożego Ciała 26

Józef Michał Ksawery Poniatowski: Missa in F ** 

Monika Mych – sopran / soprano 
Agnieszka Monasterska – mezzosopran / mezzo-soprano 
Mikołaj Adamczak – tenor 
Artur Rożek – baryton / baritone 
Bartłomiej Kominek – fortepian / piano
Octava ensemble 
Marceli Kolaska – dyrygent / conductor 
 
Bilety / Tickets: 50 zł VIP / 30 zł N (normal) / 20 zł U (discount)

17.07.2011, niedziela / Sunday 

godz. 12.00 / 12:00 pm
AULA COLLEGIUM NOVUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 
COLLEGIUM NOVUM AUDITORIUM, JAGIELLONIAN UNIVERSITY
ul. Gołębia 24  

Chopin, Paderewski, Zarębski

Paweł Wakarecy – fortepian / piano

Bilety / Tickets: 50 zł VIP / 30 zł N (normal) / 20 zł U (discount) 

godz. 20.30 / 8:30 pm
KRUŻGANKI BAZYLIKI OO. FRANCISZKANÓW 
CLOISTERS, BASILICA OF THE FRANCISCAN FATHERS
pl. Wszystkich Świętych 5

MUZYKA POLSKIEJ KAPLICY KRÓLEWSKIEJ /  
MUSIC AT THE POLISH ROYAL CHAPEL

Jarzębski, Merula, Mielczewski, Szarzyński, Valentini, Rossi, Marini 

Accademia d’Arcadia

Bilety / Tickets:  50 zł N (normal) / 20 zł U (discount)
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18.07.2011, poniedziałek / Monday 

godz. 19.00 / 7:00 pm
AULA COLLEGIUM NOVUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 
COLLEGIUM NOVUM AUDITORIUM, JAGIELLONIAN UNIVERSITY
ul. Gołębia 24

Chopin, Szymanowski, Poulenc
 
Helen Kearns – sopran / soprano 
François Dumont – fortepian / piano 

Bilety / Tickets: 30 zł N (normal) / 20 zł U (discount)

19.07.2011, wtorek / Tuesday

godz. 19.00 / 7:00 pm
ŻYDOWSKIE MUZEUM GALICJA / GALICJA JEWISH MUSEUM 
ul. Dajwór 18

Bargielski, Janiak, Duchnowski*, Nowak*, Zalech*, Przybylski, Kulenty  

TWOgether DUO

Bilety / Tickets: 30 zł N (normal) / 20 zł U (discount)

20.07.2011, środa / Wednesday

godz. 19.00 / 7:00 pm
AULA COLLEGIUM NOVUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 
COLLEGIUM NOVUM AUDITORIUM, JAGIELLONIAN UNIVERSITY
ul. Gołębia 24

Noskowski, Laks, Brzeziński, Nowakowski

Janusz Wawrowski – skrzypce / violin 
José Gallardo – fortepian / piano 
 
Bilety / Tickets: 50 zł VIP / 30 zł N (normal) / 20 zł U (discount)

21.07.2011, czwartek / Thursday

godz. 17.00 / 5:00 pm
MANGGHA – MUZEUM SZTUKI I TECHNIKI JAPOŃSKIEJ 
MANGGHA – MUSEUM OF JAPANESE ART AND TECHNOLOGY  
ul. Marii Konopnickiej 26

Mieczysław Weinberg 
PasaZerka / The Passenger
Pokaz filmowy spetaklu z Bregenzer Festspiele 2010. 
Film showing of a production from the Bregenzer Festspiele 2010. 

Soliści / Soloists
Prague Philharmonic Choir 
Wiener Symphoniker 
Teodor Currentzis – dyrygent / conductor 
David Pountney – reżyser / stage director 

22.07.2011, piątek / Friday

godz. 19.00 / 7:00 pm
FILHARMONIA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE 
KAROL SZYMANOWSKI PHILHARMONIC IN KRAKÓW
ul. Zwierzyniecka 1

Dessner, Hans, Górecki, Karniol*, Walicki**, Kulenty, Nowakowski*

Kronos Quartet

Bilety: 200 zł VIP, 150 zł N (normal) / 130 zł U (discount)

23.07.2011, sobota / Saturday

godz. 19.00 / 7:00 pm
FILHARMONIA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE 
KAROL SZYMANOWSKI PHILHARMONIC IN KRAKÓW
ul. Zwierzyniecka 1

Józef Michał Ksawery Poniatowski – Pierre de MÉDICIS

Aleksandra Buczek – sopran / soprano 
Xu Chang – tenor 
Florian Sempey – baryton / baritone 
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Yasushi Hirano – bas / bass 
Juraj Hollý – tenor
Jadwiga Postrożna – mezzosopran / mezzo-soprano
Chór Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie / K. Szymanowski Philharmonic 
Choir in Kraków
Teresa Majka-Pacanek – przygotowanie chóru / choirmaster 
Krakowska Orkiestra Festiwalowa / Kraków Festival Orchestra
Massimiliano Caldi – dyrygent / conductor 

Bilety / Tickets: 75 zł VIP, 50 zł N (normal) / 30 zł U (discount)

24.07.2011, niedziela / Sunday

godz. 12.00 / 12:00 pm
AULA COLLEGIUM NOVUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 
COLLEGIUM NOVUM AUDITORIUM, JAGIELLONIAN UNIVERSITY
ul. Gołębia 24

Chopin

Nikolay Khozyainov – fortepian / piano 

Bilety / Tickets: 100 zł VIP, 70 zł N (normal) / 50 zł U (discount)

godz. 20.30 / 8:30 pm
BAZYLIKA OO. FRANCISZKANÓW / BASILICA OF THE FRANCISCAN FATHERS
pl. Wszystkich Świętych 5

Elsner, Kurpiński

Sabina von Walther – sopran / soprano 
Manuela Leonhartsberger – mezzosopran / mezzo-soprano 
Tanja Ariane Baumgartner – alt / alto 
Thomas Ebenstein – tenor 
Kirlianit Cortes – tenor 
Liudas Mikalauskas – bas / bass 
Chór Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie / K. Szymanowski Philharmonic 
Choir in Kraków
Teresa Majka-Pacanek – przygotowanie chóru / choirmaster 
Krakowska Orkiestra Festiwalowa / Kraków Festival Orchestra
Kaspar Zehnder – dyrygent / conductor 
 
Bilety / Tickets: 75 zł VIP, 50 zł N (normal) / 30 zł U (discount)

 
 * prawykonanie światowe / world première
** premiera polska / Polish première

IMPREZA TOWARZYSZĄCA / ACCOMPANYING EVENT

8-16 LiPCa / 8-16 JuLy

SALA BŁĘKITNA FILHARMONII IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE  
BLUE ROOM, KAROL SZYMANOWSKI PHILHARMONIC IN KRAKÓW 
ul. Zwierzyniecka 1

Wokalny Kurs Mistrzowski Prof. Heleny 
Łazarskiej „Muzyka polska” 
Prof. Helena Łazarska International  
Vocal Master Class ‘Polish Music’

prof. Helena Łazarska – prowadzenie / leader
Grzegorz Biegas, Marcin Kozieł – akompaniatorzy / accompanists 

SPRZEDAŻ BILETÓW
TICKET SALES

Bilety w sprzedaży na www.ebilet.pl
Od 7 lipca w namiocie festiwalowym (Rynek Główny) oraz w punktach InfoKraków  
(ul. św. Jana 2, ul. Powiśle 11)

Ticket sales at www.ebilet.pl
From 7 July onwards, in the festival tent (Main Market Square) and at InfoKraków points (ul. 
św. Jana 2, ul. Powiśle 11)



  

Miejsca koncertów i imprez festiwalowych
Festival Event and Concert Venues
KRAKÓW 15-24.07.2011

1. Kościół Świętych Apostołów Piotra i  Pawła   

    Church of SS. Peter and Paul the Apostles

    ul. Grodzka 52a 

2. Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie   

    Karol Szymanowski Philharmonic in Kraków

    ul. Zwierzyniecka 1

3. Bazylika Bożego Ciała / Corpus Christi Basilica

    ul. Bożego Ciała 26 

4. Aula Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego   

    Collegium Novum Auditorium, Jagiellonian University 

    ul. Gołębia 24 

5. Bazylika oo. Franciszkanów / Basilica of the Franciscan Fathers 

    pl. Wszystkich Świętych 5

6. Żydowskie Muzeum Galicja / Galicja Jewish Museum 

    ul. Dajwór 18

7. MANGGHA – Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej  

    MANGGHA – Museum of Japanese Art and Technology  

    ul. Marii Konopnickiej 26

Używanie aparatów fotograficznych, kamer video oraz nagrywanie dźwięku podczas koncertów su-

rowo zabronione. / The use of photographic, video or audio recording equipment in the auditorium 

is strictly prohibited.

PI¥TEK FRIDAY

Piątek, godz. 20.30 / Friday, 8:30 pm

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA /  
CHURCH OF SS. PETER AND PAUL THE APOSTLES 

KONCERT INAUGURACYJNY /  
INAUGURAL CONCERT

Roman Palester – Polonezy M.K. Ogińskiego / Polonaises by M. K. 
Ogiński (1943), ca. 14’
Grażyna Bacewicz – III Symfonia / Symphony no. 3 (1952), ca. 28’
 Drammatico molto allegro energico 
 Andante 
 Vivace 
 Finale. Moderato. Allegro con passione 
 
Karol Lipiński – II Koncert skrzypcowy D-dur „Wojskowy” / Violin  
Concerto no. 2 in D major ‘Militaire’ op. 21 (ca. 1826), ca. 30’ 
 Allegro
 Adagio
 Rondo

Laurent a. Breuninger – skrzypce / violin 
Sinfonietta Cracovia 
Michał Nesterowicz – dyrygent / conductor 

15.07.2011
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Roman Palester – Polonezy M.K. Ogińskiego

Polonezy M.K. Ogińskiego na małą orkiestrę nie tylko przywołują atmosferę 
przeszłości, ale dzięki przemyślanej koncepcji Palestra tworzą nową całość, 
mającą cechy programowego poematu symfonicznego. Jak się wyraził Palester, 
są „»opowieścią o przeszłości«, utrzymaną w stylu poloneza przed-chopinow-
skiego o kolorycie celowo spłowiałym”. (...) Kompozytor pragnął oddać przede 
wszystkim różnorodność charakterów wyrazowych tańca, chyba najpełniej 
odpowiadającego narodowym mitom. Polonez bohaterski, polonez lekki  
taneczny, polonez poważny i uroczysty, polonez elegijny; koloryty: radosny, 
melancholijny, tragiczny, zmieniają się kolejno, zaś pod koniec, po wybrzmieniu 
melodii Pożegnania ojczyzny, powracają motywy poloneza c-moll (zwanego 
Polonezem śmierci), schodząc w coraz niższy rejestr...

       Zofia Helman

Grażyna Bacewicz – III Symfonia  

Jakże zyskuje jej [Bacewicz] muzyka w perspektywie lat, jak uwypuklają się 
bezbłędne proporcje formalne, zwięzłość, nasycenie inwencją, jednolitość styli-
styczna! W tej Symfonii nic nie jest za długie ani za krótkie, każda fraza tkwi na 
swoim miejscu, proporcjonalna, logicznie – wręcz po aptekarsku – wyważona.  
I emocjonalizm konsekwentny, może nieco jednotonny, lecz to właśnie w końcu 
przekonywa i wciąga: świat jednolicie ponury, dysonansowy, utrzymany w swej 
charakterystycznej barwie i fakturze instrumentalnej – jakiś taki dwudziesto-
wieczny Brahms. 

               Stefan Kisielewski 

Karol Lipiński – II Koncert skrzypcowy D-dur „Wojskowy”

Największą popularność spośród czterech koncertów Lipińskiego zdobył  
II Koncert D-dur op. 21, uważany za szczytowe osiągnięcie mistrza. Autor dał 
mu tytuł Concerto militaire, wyzyskał w nim bowiem motywy muzyki wojsko-
wej, a więc odgłosy fanfar i sygnałów, marszowe rytmy, piosenki żołnierskie itp. 
Nagromadzenie tak różnorakiej tematyki odbiło się na budowie utworu  (...), 
ma on raczej charakter fantazji lub potpourri na tematy wojskowe niż ścisłej 
formy koncertu. 

                Józef Powroźniak
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Roman Palester –  Polonaises by M. K. Ogiński

The Polonaises by M. K. Ogiński for small orchestra not only evoke the  
atmosphere of the past, but thanks to Palester’s well thought-out concept, 
they create a new whole with characteristics of a programmatic symphonic 
poem. As Palester put it, they are a ‘ “tale of the past”, maintained in the style of 
a pre-Chopin polonaise of intentionally faded color’. (...) The composer wanted 
to convey, above all, the diversity in expressive characters of the dance which 
probably in greatest measure corresponds to national myths. The heroic  
polonaise, the light and dance-like polonaise, the serious and solemn  
polonaise, the elegiac polonaise; the colors of joy, melancholy and tragedy 
each take their turn; while at the end, after the melody of Pożegnanie ojczyzny 
[Farewell to the Fatherland] has died away, motifs from the C minor  
polonaise (known as the Death Polonaise) appear, dropping into lower and 
lower registers...

       Zofia Helman

Grażyna Bacewicz – Symphony no. 3  

How her [Bacewicz’s] music gains in the perspective of years; how its formal 
proportions, conciseness, saturation with ingenuity, stylistic uniformity come 
out! In this Symphony, nothing is either too long or too short, each phrase is 
in its place, proportional, logically – with quite minute exactitude – measured 
out. And a consistent emotionalism, perhaps a bit monotonous – but it is this 
which, in the end, convinces one and draws one in: a world uniformly gloomy, 
dissonant, maintained in its characteristic instrumental timbre and texture –  
a kind of twentieth-century Brahms. 

               Stefan Kisielewski 

Karol Lipiński – Violin Concerto no. 2 in D major ‘Militaire’ 

Most popular among Lipiński’s four concerti is the Concerto no. 2 in D major 
op. 21, considered the maestro’s crowning achievement. The author gave it 
the title Concerto militaire, for in it, he exploited a military music motif – thus, 
the sounds of fanfares and signals, march rhythms, soldiers’ songs etc. The 
accumulation of such diverse thematic material had its effect on the work’s 
structure (...); it has the character rather of a fantasy or potpourri on military 
themes than of a strict concerto form. 

                Józef Powroźniak



1� 1�

Hołd Lipińskiemu
Karl von Holtei, tłum. polskie Konstanty Majeranowski

Jakże się ten mąż nazywa,
Co z czterech strun poziomych, wyrazów dobywa,
Którymi spętana dusza,
Wszystkie serca dla niego do hołdu przymusza?
Co raz, jakby oddalony,
Zdaje się, że już dźwięki pod ziemię ukrywa,
Nagle uderza jak w dzwony...
I do boju za sławę swej sztuki wzywa!...

Z jakiejż krainy pochodzi,
Mistrz pełen ognia, śmiały i niezwyciężony,
Co moc łagodnością słodzi,

Porywa duszę, serce, czarownymi tony?...
Ten niebian sprzymierzeniec, odpowiada Chwała:
Lipiński się nazywa – Polska go wydała!!!

Lipiński
Karl von Holtei, tr. Cara Thornton

What’s the name of him who from four lowly strings
Such compelling words is able to entice
That our pulses stop in adoration for a trice,
When all hearts prepare to make him offerings?

That it seems as if from far blue skies on wings
Tones float down as delicate as flakes of snow
Strong then as if bells in heav’n and earth below
All at once for us to fight for art he rings?

What’s the name, then, of the soulful master great,
Who appears to me a conqu’ror, in the field
Of Euterpe, holy muse, the chosen one?

Of transfigured spirits the confederate,
Artists fiery, fervent, strong and stern and mild?
It’s Lipiński, in the land of Poland born.

Laurent 
Albrecht 

Breuninger 

 Niemiecki skrzypek i kompozytor, 
laureat drugiej nagrody w prestiżowym 
Konkursie Królowej Elżbiety w czerwcu 
1997 oraz szeregu innych nagród i wyróż-
nień w konkursach m.in. w Pradze (1992), 
Wiedniu (1992), Berlinie i Montrealu (1995). 
Naukę gry na skrzypcach rozpoczął już  
w dzieciństwie w rodzinnym domu  
w Stuttgarcie. W latach 1981-88 stu-
diował pod kierunkiem prof. Thomasa 
Füri w Winterthur i Zurychu, a od 1988  
u prof. Josefa Rissina w Karlsruhe, kończąc 
tamże w 1994 studia z wyróżnieniem.  
W latach 1998-2003 uczył w Hamburgu,  
a od 2003 w Musikhochschule Karlsruhe.
 Zadebiutował jako solista w wieku  
12 lat z Kameralną Orkiestrą Budapesz-
tu pod dyrekcją Vladimira Spivakova na 
Festiwalu Muzycznym w Tours we Fran-
cji. Występuje jako solista na wielu festi-
walach, m.in. Schwetzinger Festspiele, 
Braunschweiger Kammermusikpodium, 

 A German violinist and composer, 
Laurent Albrecht Breuninger won 2nd Prize  
in the prestigious Queen Elisabeth 
Competition in 1997, as well as an array  
of other prizes and distinctions in  
competitions in, among other places, 
Prague (1992), Vienna (1992), Berlin 
and Montreal (1995). Breuninger began  
violin lessons already as a child, in his  
family home in Stuttgart. From 1981 
until 1988, he studied with Prof. Thomas 
Füri in Winterthur and Zürich; and from 
1988 onwards, with Prof. Josef Rissin in  
Karlsruhe, where he completed his  
studies with distinction in 1994. From 
1998 to 2003, he taught in Hamburg; 
and since 2003, he has taught at the  
Musikhochschule in Karlsruhe.
 The artist debuted as a soloist at  
age 12 with the Budapest Chamber Or-
chestra under the direction of Vladimir 
Spivakov at the Music Festival of Tours, 

Fot./Photo: z archiwum artysty / from the artist’s archives



Bath International Music Festival, Festi-
walu Muzyki Kameralnej w Kuhmo, w Fin-
landii, Sommerliche Musiktage Hitzacker  
i Kissinger Sommer.
 W 1997 wydał pierwszy album za-
wierający wybrane utwory Mendelssohna,  
Brahmsa, Wieniawskiego, a także jego  
własne kompozycje. W latach 2002 i 2003 
dla wytwórni CPO nagrał dwie płyty z czte-
rema koncertami skrzypcowymi Karola 
Lipińskiego (towarzyszyła mu Warszawska  
Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Wojcie-
cha Rajskiego).   

France. He appears as a soloist at many 
festivals, among others the Schwetzinger  
Festspiele, Braunschweiger Kammer-
musikpodium, Bath International Mu-
sic Festival, Chamber Music Festival in  
Kuhmo, Finland, Sommerliche Musiktage 
Hitzacker and Kissinger Sommer. 
 In 1997, Laurent Albrecht Breuninger 
released his first album, containing select-
ed works by Mendelssohn, Brahms and 
Wieniawski, as well as his own composi-
tions. In 2002 and 2003, he recorded two 
discs with Karol Lipiński’s four violin con-
certi (accompanied by the Warsaw Radio 
Orchestra under the direction of Wojciech 
Rajski) for the CPO label.

1� 1�

 Sinfonietta Cracovia, posiadająca sta-
tus Orkiestry Stołecznego Królewskiego 
Miasta Krakowa (1994), łączy w sobie 
niesłychaną żywiołowość z profesjonaliz-
mem najwyższej próby. Jest zespołem, 
który charakteryzują potencjał artystycz-
ny oraz otwartość na wszelkie dziedziny 
i wymiary muzyki, jak również łatwość 
przenoszenia się od repertuaru kameral-
nego do pełnej symfoniki.
 Orkiestra miała zaszczyt współ-
pracować ze znakomitymi postaciami 
światowego życia muzycznego, jak m.in. 
Krzysztof Penderecki, Antoni Wit, Jerzy 
Maksymiuk, Christoph Eschenbach, Lorin  
Maazel, Valery Gergiev czy John Axelrod 
(I gościnny dyrygent orkiestry, 2001-03). 
Występowała z solistami takiej miary, jak 
m.in. Rudolf Buchbinder, Mischa Maisky, 
Kaja Danczowska, Barry Douglas, Grigo-
rij Zhyslin. Orkiestra odnosiła sukcesy 
koncertowe na najbardziej znaczących 
estradach Europy: od Sankt Petersburga 
przez Niemcy (Berlin, Monachium) oraz 
Szwajcarię (Bazylea, Zurich) po południe 
kontynentu (Cannes, Madryt, Brescia, 
Neapol, Parma, Istambuł). Sinfonietta 
Cracovia występowała także w czasie 
festiwali: Schleswig-Holstein Music Fe-
stival, Festival International de Colmar, 
Białe Noce w Sankt Petersburgu, Wielka-
nocny Festiwal Ludwiga van Beethove-

   Sinfonietta Cracovia, possessing 
the status of Orchestra of the Royal  
Capital City of Kraków (1994), combines  
amazing spontaneity with professional- 
ism of the highest caliber. I t is an 
ensemble characterized by artistic 
potential as well as openness to all fields 
and dimensions of music, along with 
ease in moving from chamber music to 
full symphonic repertoire.
 The orchestra has had the honor 
of collaborating with such outstand-
ing figures of the world’s musical life 
as Krzysztof Penderecki, Antoni Wit, Je-
rzy Maksymiuk, Christoph Eschenbach, 
Lorin Maazel, Valery Gergiev and John 
Axelrod (the orchestra’s principal guest 
conductor from 2001 to 2003). It has 
performed with soloists of such stature  
as Rudolf Buchbinder, Mischa Maisky, 
Kaja Danczowska, Barry Douglas and 
Grigori Zhislin. The orchestra has scored  
concert successes on the most impor-
tant stages of Europe: from St. Peters- 
burg to Germany (Berlin, Munich) and 
Switzerland (Basel, Zürich) – to the  
south of the continent (Cannes, Madrid, 
Brescia, Naples, Parma, İstanbul). Sin-
fonietta Cracovia has also performed 
during festivals: the Schleswig-Holstein 
Music Festival, the Festival International 
de Colmar and St. Petersburg’s White  

Sinfonietta Cracovia

Fot./Photo: z archiwum artysty / 
from the artist’s archives

Fot./Photo:  Marta Stefańczyk



Micha³ Nesterowicz 

na, Sacrum-Profanum i Misteria Paschalia  
w Krakowie. 
 Wśród licznych nagrań zarejestro-
wanych przez zespół znajdują się pro-
dukcje telewizyjne dla BBC Classical 
Music Television, francuskiej TV Arte oraz 
Telewizji Polskiej, a także płyty CD nagra-
ne dla wytwórni: Arion, Channel Classic 
oraz Dux i CD Accord. 

Nights, as well as the Ludwig van 
Beethoven Easter Festival and Kraków’s 
own Sacrum-Profanum and Misteria Pas-
chalia.
 Among the numerous recordings 
made by the ensemble, the most im-
portant are television productions 
for BBC Classical Music Television, the 
French broadcaster TV Arte and Polish 
Television, as well as CDs recorded for  
labels: Arion, Channel Classic, Dux and 
CD Accord.
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 W 1997 ukończył z wyróżnieniem 
wrocławską Akademię Muzyczną w klasie 
dyrygentury Marka Pijarowskiego. Finalista 
VI Międzynarodowego Konkursu Dyry-
genckiego im. Grzegorza Fitelberga w Ka-
towicach i zdobywca nagrody Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia dla 
Najlepszego Polskiego Dyrygenta (1999); 
zwycięzca IX Międzynarodowego Kon-
kursu Dyrygenckiego Orkiestry Cadaqués  
w Hiszpanii (2008). 
 Już podczas studiów rozpoczął dzia-
łalność koncertową, występując z założoną 
przez siebie orkiestrą kameralną Giovanni 
Virtuosi. W 2004 objął stanowisko dyrek-
tora artystycznego Polskiej Filharmonii  
Bałtyckiej w Gdańsku, stając się tym  
samym najmłodszym dyrektorem filhar-
monii w kraju. Obecnie pełni funkcję dyrek- 
tora artystycznego Orquesta Sinfónica de 

 In 1997, Michał Nesterowicz graduated 
with distinction from Marek Pijarowski’s  
conducting studio at the Wrocław  
Academy of Music. A finalist in the  
6th Grzegorz Fitelberg International 
Conducting Competition in Katowice 
and winner of the National Polish Ra-
dio Symphony Orchestra prize for Best  
Polish Conductor (1999), he also won  
the 9th Cadaqués Orchestra International  
Conducting Competition in Spain (2008).
 Already during his student days, 
Nesterowicz began his concert career,  
performing with the chamber orchestra 
he founded, Giovanni Virtuosi. In 2004, 
he took up the post of Artistic Director  
at the Polish Baltic Philharmonic in 
Gdańsk, thereby becoming the youngest  
philharmonic director in the country.  
He presently holds the post of artistic  20 Fot./Photo: Anna Kaczmarz
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Chile w Santiago. Koncertuje regularnie  
w Europie, Ameryce Południowej i Stanach 
Zjednoczonych. W Polsce współpracuje  
z najlepszymi zespołami, m.in. Sinfonią 
Varsovią, Orkiestrą Symfoniczną Filharmo-
nii Narodowej, Narodową Orkiestrą Sym-
foniczną Polskiego Radia, Polską Orkiestrą 
Radiową, Sinfoniettą Cracovią oraz Polską 
Filharmonią Kameralną. 

director at the Orquesta Sinfónica de 
Chile in Santiago. The artist concertizes 
regularly in Europe, South America and 
the United States. In Poland, he collabo-
rates with the best ensembles, among 
them Sinfonia Varsovia, the Warsaw  
Philharmonic, the National Polish Radio 

Symphony Orchestra, the 
Polish Radio Orchestra, Sinfonietta  

Cracovia and the Polish Chamber  
Philharmonic.
 Michał Nesterowicz’s conducting 
talent and artistry are appreciated by 
many distinguished musicians, compos-
ers and producers of music performan-
ces. He has concertized and recorded 
with, among others, Ewa Podleś, Gwen-
dolyn Bradley, Shlomo Mintz and Ivan  
Monighetti, and has also collaborated 
with artists from outside of the classical 
music genre, such as Jean Michel Jarre, 
Jan A. P. Kaczmarek, Zbigniew Preisner 
and Grzegorz Turnau.
 In 2000, the artist was nominated 
for Polityka magazine’s Passport award; 
and in 2006, he was recognized as  
Conductor of the Year in Santiago de 
Chile.
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Talent i kunszt dyrygencki 
Michała Nesterowicza doce-

niany jest przez wielu wybit-
nych muzyków, kompozytorów 

oraz producentów spektakli mu-
zycznych. Koncertował i nagry-

wał m.in. z Ewą Podleś, Gwendolyn 
Bradley, Shlomo Mintzem, Ivanem 
Monighetti. Współpracował tak-
że z artystami spoza nurtu muzyki  

klasycznej, jak m.in: Jean Michel Jarre, 
Jan A.P. Kaczmarek, Zbigniew Preisner czy 
Grzegorz Turnau.
 Artysta w 2000 był nominowany do 
nagrody „Paszport Polityki”, a w 2006 uznany  
„Dyrygentem Roku” w Santiago de Chile.

SOBOTA SATURDAY
16.07.2011

Sobota, godz. 17.00 / Saturday, 5:00 pm
SALA ZŁOTA FILHARMONII IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO  
W KRAKOWIE / GOLD ROOM, KAROL SZYMANOWSKI  
PHILHARMONIC IN KRAKÓW 

Liryka polska / Polish Art Song
Koncert uczestników MIEDZYNARODOWEGO 
kursu MISTRZOWSKIEGO prof. Heleny  
Łazarskiej / Concert of participants in  
Prof. Helena Łazarska’s International  
Master Class
***

Sobota, godz. 20.30 / Saturday, 8:30 pm
BAZYLIKA BOŻEGO CIAŁA / CORPUS CHRISTI BASILICA 

Józef Michał Ksawery 
Poniatowski 
Missa in F / Missa in F
na 4 solistów, chór i fortepian **  for 4 soloists, choir and piano **

Monika Mych – sopran / soprano
agnieszka Monasterska – mezzosopran / mezzo-soprano
Mikołaj adamczak – tenor
artur Rożek – baryton / baritone
Bartłomiej Kominek – fortepian / piano
Octava ensemble
Marceli Kolaska – dyrygent / conductor

 ** premiera polska / Polish première
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Fot./Photo:  z archiwum artysty / 
from the artist’s archives
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 Urodził się w Rzymie w 1816 roku.  
W jego życiu polityka splatała się z mu-
zyką, w obu dziedzinach odnosił suk-
cesy. Dziś warto pamiętać o nim jako  
o śpiewaku i kompozytorze, bo zasłu-
gi dyplomatyczne nieodwracalnie wy-
bladły. Jest natomiast jednym z trzech 
polskich kompozytorów – obok Fran-
ciszka Mireckiego i Krzysztofa Pende-
reckiego – których opery wystawio-
no w legendarnej mediolańskiej La 
Scali. A to nadal robi wrażenie. (...)  
Jego spuścizna – w przeciwieństwie do 
wielu innych polskich kompozytorów 
– nie uległa zniszczeniu podczas wojen-
nych zawieruch. Spoczywa bezpiecznie 
w bibliotekach włoskich, francuskich, ale 
również w Polsce. 
       Jacek Marczyński

Poniatowski 

Józef Micha³ Ksawery

 Józef Michał Ksawery Poniatow-
ski was born in Rome in 1816. In his life,  
politics were intertwined with music, 
and he was successful in both areas.  
Today, it is worthwhile to remember 
him as a singer and composer, for his  
diplomatic merits have irremediably 
faded away. He is, however, one of the 
three Polish composers – aside from 
Franciszek Mirecki and Krzysztof Pen-
derecki – whose operas have been 
performed at the legendary La Scala 
Milan. And this is still impressive. (…) 
His legacy – unlike that of many other  
Polish composers – was not destroyed  
during wartime turmoil. It reposes safely 
in libraries in France and Italy, but also in 
Poland. 
       Jacek Marczyński

 Sopran. Absolwentka Akademii 
Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie  
w klasie śpiewu Bożeny Betley (2003).  
W IX Międzynarodowym Konkursie Wo-
kalnym im. Ady Sari w Nowym Sączu 
(2001) zajęła III miejsce, w XXII Między-
narodowym Konkursie Wokalnym Hans 
Gabor Belvedere w Wiedniu otrzymała 
nagrodę specjalną (2003).

 Soprano. A graduate 
of Bożena Betley’s voice  
studio at the F. Chopin 

Academy of Music in  
Warsaw (2003), Monika 

Mych took 3rd place at the 
9th Ada Sari International 
Singing Competition in No-

wy Sącz (2001) and  
received a special  
prize at the 22nd In-
ternational Hans Ga-
bor Belvedere Sing-
ing Competition in 
Vienna (2003).
     The artist debuted 
in a concert per-
formance of Verdi’s 
opera Ernani at the 
Grand Theatre in Po-
znań. On the same 
stage, she appeared 
in Mozart’s Le nozze  
di Figaro and Giorda-
no’s Andrea Chénier 
(2004). Her reper- 
toire includes opera-

tic roles in works by Verdi (Ernani; Otello),  
Mozart (Le nozze di Figaro; Die Zauber-
flöte; Cosí fan tutte), Tchaikovsky (Eu-
gene Onegin), Weber (Der Freischütz) and  
Waters (Ça ira).

Monika 
Mych
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 Zadebiutowała w koncertowym  
wykonaniu opery Ernani Verdiego w Te-
atrze Wielkim w Poznaniu. Na tej samej 
scenie wystąpiła w Weselu Figara Mo-
zarta oraz w Andrea Chénier Giordana 
(2004). Posiada w swoim repertuarze 
partie z dzieł operowych Verdiego (Er-
nani, Otello), Mozarta (Wesele Figara,  
Czarodziejski flet, Cosí fan tutte), Czaj-
kowskiego (Eugeniusz Oniegin), Webera 
(Wolny strzelec), Watersa (Ça ira).
 Repertuar artystki obejmuje po-
nadto liczne pieśni i arie od barokowych 
do XX-wiecznych, w tym dzieła kompo-
zytorów polskich (m.in. Różycki, Pankie-
wicz, Lutosławski, Szymanowski, Nowo-
wiejski, Niewiadomski), a także utwory 
oratoryjno-kantatowe (Bach, Pergolesi, 
Haydn, Mozart, Beethoven, Debussy, 
Orff, Szymanowski, Milhaud). Wystę-
powała na koncertach poświęconych 
twórczości R. Straussa, Żeleńskiego, No-
wowiejskiego, Brahmsa, Schuberta oraz 
Verdiego.

2�

  Mezzosopran. Ukończyła z wyróż-
nieniem studia wokalne na Akademii 
Muzycznej w Krakowie w klasie Barba-
ry Walczyńskiej. Od 1986 związana jest  
z zespołem kameralnym Capella Craco-
viensis. W swoim dorobku artystycznym 
posiada większość najważniejszych dzieł 
oratoryjnych XVII i XVIII wieku, a także 
utwory współczesne, m.in. J. Łuciuka, 

 

  
B. Schaeffera, R. Palestra. Współpracuje 
gościnnie z innymi zespołami w kraju i za 
granicą. Występuje też z repertuarem ka-
meralnym, dając recitale z muzyką roman-
tyczną, impresjonistyczną oraz XX wieku. 
Brała udział w festiwalach takich jak: Mu-
zyka w Starym Krakowie, Dni Muzyki Or-

  Mezzo-soprano. A graduate with  
distinction from the voice studio of Barba-
ra Walczyńska at the Academy of Music in 
Kraków, Agnieszka Monasterska has been 
associated with the Capella Cracoviensis  
chamber ensemble since 1986. Her  
artistic achievements include the  
majority of the most important 17th- and 
18th-century oratorio works, as well as 
contemporary works by, among other 
composers, J. Łuciuk, B. Schaeffer and  

R. Palester. She collaborates as a guest  
artist with other ensembles in Poland and 
abroad.  The artist performs chamber 
repertoire, giving recitals with Romantic, 
Impressionist and 20th-century music. She 
has taken part in such festivals as Music 
in Old Cracow, Days of Organ Music (Kra-

Agnieszka  
Monasterska 
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 Beyond this, Monika Mych’s rep-
ertoire encompasses numerous art 
songs and arias from the Baroque to 
the 20th century, including works by  
Polish composers (among others, Ró-
życki, Pankiewicz, Lutosławski, Szyma-
nowski, Nowowiejski and Niewiadom-
ski), as well as oratorio and cantata 
works (Bach, Pergolesi, Haydn, Mozart, 
Beethoven, Debussy, Orff, Szymanow-
ski and Milhaud). She has performed 
in concerts devoted to the œuvre 
of R. Strauss, Żeleński, Nowowiejski, 
Brahms, Schubert and Verdi.  

Fot./Photo:  z archiwum artystkti / from the artist’s archives



ganowej (Kraków), Europäisches Musikfest 
Stuttgart, Oregon Bach Festival (USA), Se-
oul International Music Festival 91 (Korea 
Pd.), Wratislavia Cantans.
 Dokonała nagrań płytowych kilku-
nastu utworów, m.in. Mszy d-moll A. Hof- 
fmana (dyr. Roland Bader), 3 Opéras- 
-Minutes D. Milhauda (dyr. A. Rickenba-
cher), opery Demiurgos J. Łuciuka (dyr.  
J.M. Florêncio Júnior). Zajmuje się także 
pracą pedagogiczną. Prowadzi klasę śpie-
wu solowego na Wydziale Wokalno-Aktor-
skim w Akademii Muzycznej w Krakowie, 
a od roku 2006 jest kierownikiem Katedry 
Wokalistyki.

ków), Europäisches Musikfest Stuttgart, 
Oregon Bach Festival (USA), Seoul Interna-
tional Music Festival 91 (South Korea) and 
Wratislavia Cantans.
 Agnieszka Monasterska has made 
over a dozen disc recordings, among 
others A. Hoffman’s Mass in D minor 
(cond. Roland Bader); D. Milhaud’s  
3 Opéras-Minutes (cond. A. Rickenbacher); 
J. Łuciuk’s opera Demiurgos (cond. J. M. 
Florêncio Júnior). She is also involved in  
teaching. She has a solo voice studio in 
the Faculty of Voice and Opera at the  
Academy of Music in Kraków; since 
2006, she has been chair of the Voice  
Department.

  Tenor. W 2005 rozpoczął studia wokal-
ne w Akademii Muzycznej im. I.J. Pade-
rewskiego w Poznaniu w klasie Wojciecha 
Drabowicza, a ukończył – w klasie Ryszar-
da Karczykowskiego. Laureat II miejsca  
w V Międzynarodowym Konkursie Wo-
kalnym we Vrable na Słowacji (2008,  
w kategorii głosów męskich) oraz finalista 
Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego 
w Dusznikach Zdroju. W 2009 zwyciężył 
w przesłuchaniach na partię Leńskiego 
(Eugeniusz Oniegin Czajkowskiego) 
– spektakl został wystawiony pod-
czas Międzynarodowego Festiwalu 
dla Młodych Śpiewaków Ope-
rowych w Kammeroper Schloss  
Rheinsberg. W 2010 wystąpił pod-
czas Festiwalu Verdiowskiego w Fil- 
harmonii Poznańskiej (Giovanna 
d’Arco Verdiego), w Operze Kra-
kowskiej (u boku Mariusza Kwietnia),  
w Wielkiem Turnieju Tenorów w Ope-
rze na Zamku w Szczecinie oraz w Sali 
Kongresowej w Warszawie; śpiewał także 
podczas Gali Operowej w Zurychu orga-
nizowanej przez Verein Opéra.

  Tenor. In 2005, Mikołaj Adamczak began studying  
voice in Wojciech Drabowicz’s studio at the I. J. Paderewski  

Academy of Music in Poznań, continuing 
thereafter in the studio of Ryszard Kar-

czykowski. In 2008, the artist won 
2nd Prize in the male voice category  
at the 5th International Singing  

Competition in Vrable, Slovakia; he 
also was a finalist in the Polish National 
Singing Competition in Duszniki Zdrój.  
In 2009, the artist won auditions for the 
part of Lensky (Tchaikovsky’s Eugene  
Onegin) – the production was presented 
during the International Young Opera  
Singers’ Festival at the Kammeroper 
Schloss Rheinsberg. In 2010, Mikołaj 
Adamczak appeared during the Verdi  
Festival at the Poznań Philharmonic  
(Verdi’s Giovanna d’Arca), at the Kraków 
Opera (alongside Mariusz Kwiecień), 
as well as in the Great Tenors Tourna-
ment at the Castle Opera in Szczecin 

and at Congress Hall in 
Warsaw; he has also 

sung at an Opera  
Gala in Zürich  

organized by the 
Verein Opéra.
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Miko³aj 
Adamczak 
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Fot./Photo:  z archiwum artysty

/ from the artist’s archives



30

 Baritone. 
The lively and  

carefully-cultivated 
musical traditions in 

Artur Rożek’s family circle  
led the young musician to 

take up voice studies, initially in his 
hometown of Sulechów under the di-
rection of Iwona Kowalkowska, and 
then in Jerzy Knetig’s studio at the Fry-
deryk Chopin University of Music in War-
saw. Despite his young age, the gifted  
baritone can already boast of significant 
achievements on the concert and opera 
stages, as well as in competitions – for 
instance, a Special Prize at the 6th Stani-
sław Moniuszko International Competition  
in Warsaw (2007), a Special Prize at 
the 12th Ada Sari International Singing  
Competition in Nowy Sącz (2007), and 
a 2nd Prize in the Polish National Golden  
Voices of Mazovia Competition (2008). 
The artist has to his credit many 
opera productions. To date, he 
has performed on the stage of the  
Warsaw Chamber Opera and the Te-
atr Wielki – Polish National Opera in 
Warsaw. He concertizes actively in  
Warsaw as well as in his hometown and 
its environs, and presently collabo- 
rates with the Kraków Chamber Opera, 
the Mazovian Operetta and the Warsaw 
Philharmonic.

 Baryton. Żywe 
i troskliwie kulty-
wowane w kręgu 
rodzinnym tradycje 
muzyczne sprawi-
ły, że młody muzyk 
podjął edukację wokalną - 
początkowo w rodzinnym Sulechowie 
pod kierunkiem Iwony Kowalkowskiej, 
a następnie na Uniwersytecie Muzycz-
nym Fryderyka Chopina w Warszawie  
w klasie Jerzego Knetiga. Pomimo mło-
dego wieku uzdolniony baryton może 
już poszczycić się znaczącym dorob-
kiem koncertowo-scenicznym oraz 
osiągnięciami konkursowymi, jak m.in. 
nagroda specjalna w VI Międzynarodo-
wym Konkursie im. Stanisława Moniusz-
ki w Warszawie (2007), nagroda specjal-
na w XII Międzynarodowym Konkursie 
im. Ady Sari w Nowym Sączu (2007),  
II nagroda w Ogólnopolskim Kon-
kursie „Złote Głosy Mazowsza” (2008). 
Artysta ma na swoim koncie wiele 
spektakli operowych. Dotychczas wy-
stępował na deskach Warszawskiej 
Opery Kameralnej i Teatru Wielkiego  
w Warszawie. Aktywnie koncertuje  
w Warszawie oraz swoim rodzinnym 
mieście i okolicach. Obecnie współ-
pracuje z Krakowską Operą Kameralną, 
Operetką Mazowiecką oraz Filharmonią 
Narodową w Warszawie.

Artur          Ro¿ek

31Fot. /Photo: Tomasz Kucmierz
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  Studiował grę na fortepianie 
w Akademii Muzycznej w Ka-
towicach pod kierunkiem 
Pawła Skrzypka i Euge-
niusza Knapika oraz  
w Akademii Muzycz-
nej w Krakowie  
w klasie Janusza 
O l e j n i c z a k a . 

  Having studied piano performance at 
the Academy of Music in Katowice under the 
direction of Paweł Skrzypek and Eugeniusz 
Knapik, as well as at the Academy of Music in 
Kraków in the studio of Janusz Olejniczak, Bar-
tłomiej Kominek has won many awards and  
distinctions at piano competitions and  

festivals in Poland and abroad in, among other 
places, Kil (Sweden), Glasgow and London, as 

well as at the Polish Piano Festival in Słupsk and the  
Festival of Talents in Tarnów. Kominek performs on 

concert stages in Poland, as well as in Germany, France, 
Ukraine, Spain, Holland, Great Britain and Japan, garnering 

superb reviews from music critics. He has taken part in Chopin 
festivals in Ghent (Belgium), Valldemossa (Mallorca) and Nohant 
(France).

  The artist has for many years carried on an active  
chamber music career. He performs with well-known  

artists and chamber ensembles, among others Concerto  
Avenna, the DAFÔ and Camerata String Quartets, the 

Polish Radio Choir in Kraków, Elżbie-
ta Towarnicka, Olga Pasiecznik, 

Anna Radziejewska and Ja-
nusz Olejniczak.
 Bartłomiej Ko-
minek has made many  

recordings for Polish Ra-
dio and Television. In 2004, 

his disc with works by Sergei 
Prokofiev was released. He 

presently teaches at the Acade-
my of Music in Kraków, where 
he received the Doctor of  

Musical Arts degree in 2005.
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Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień 
w konkursach pianistycznych oraz fe-
stiwalach w kraju i za granicą, m.in. w Kil 
(Szwecja), Glasgow i Londynie, a także na 
Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku  
i Festiwalu Talentów w Tarnowie. Kominek 
występuje na estradach koncertowych 
Polski, Niemiec, Francji, Ukrainy, Hiszpanii, 
Holandii, Wielkiej Brytanii, Japonii, zbiera-
jąc znakomite recenzje krytyków muzycz-
nych. Brał udział w festiwalach chopinow-
skich w Gandawie (Belgia), Valldemossie 
(Majorka) i Nohant (Francja).
 Artysta od wielu lat prowadzi oży-
wioną działalność kameralną. Występuje 
ze znanymi artystami i zespołami kame-
ralnymi, m.in. z Concerto Avenna, kwar-
tetami smyczkowymi „DAFÔ”  i „Camerata”, 
Chórem Polskiego Radia w Krakowie, Elż-
bietą Towarnicką, Olgą Pasiecznik, Anną 
Radziejewską, Januszem Olejniczakiem.
 Bartłomiej Kominek dokonał wie-
lu nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji.  
W 2004 ukazała się jego płyta z utworami 
Sergiusza Prokofiewa. Obecnie wykłada  
w Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie 
w 2005 otrzymał tytuł doktora sztuki.
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Octava ensemble
 Uznany przez krytyków muzycznych 
za jeden z najciekawszych polskich ze-
społów wokalnych młodego pokolenia, 
Octava ensemble szybko ustalił swoją 
pozycję wśród polskich zespołów kame-
ralnych. Ma w swoim repertuarze utwory 
z różnych epok, od muzyki średniowiecza 
aż po twórczość kompozytorów współ-
czesnych, nie stroni także od utworów  
z pogranicza jazzu i muzyki rozrywkowej. 
Doceniany przez jurorów najważniejszych 
ogólnopolskich i międzynarodowych fe-
stiwali oraz konkursów chóralnych, zdo-

 Considered by music critics to be 
one of the most interesting Polish vocal 
ensembles of the younger generation, 
Octava ensemble quickly established its 
position among Polish chamber groups.  
Its repertoire includes works from  
various eras, from medieval music up to 
the œuvre of contemporary composers; 
it is also not averse to works from the  
borderline with jazz and popular music. 
Esteemed by jurors at the most important  
national and international festivals as 
well as choral competitions, it has won  
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bywał najwyższe nagrody (np. Grand Prix  
39. edycji  „Legnica Cantat”).
 Zespół uczestniczy w licznych kon-
certach i projektach artystycznych, współ-
pracując z wieloma instytucjami kultury 
na terenie Polski i za granicą. Ma na swym 
koncie prawykonania utworów kompozy-
torów polskich i zagranicznych. Dokonał 
wielu nagrań; płyta z Missa pulcherrima 
B. Pękiela i motetami G.G. Gorczyckiego 
zrealizowana dla wytwórni Dux otrzymała 
nominację do nagrody „Fryderyk 2010”. 
 Kierownikiem artystycznym zespo- 
łu jest Zygmunt Magiera, absolwent Aka-
demii Muzycznej w Krakowie, laureat  
I nagrody w XII Ogólnopolskim Konkursie 
Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu oraz 
II nagrody w Towards Polyphony Interna-
tional Choral Conducting Competition.

the highest awards (e.g. the Grand Prix at 
the 39th edition of Legnica Cantat).
 The ensemble takes part in  
numerous concerts and artistic projects,  
collaborating with many cultural  
institutions in Poland and abroad. It 
has to its credit premières of works 
by Polish and foreign composers. 
It has made many recordings: its 
disc with B. Pękiel’s Missa pulcher-
rima and motets by G. G. Gorczycki  
recorded for the Dux label received  
a nomination for the Fryderyk 2010 
prize.
 Octava ensemble’s artistic director 
is Zygmunt Magiera, a graduate of the 
Academy of Music in Kraków, the winner  
of 1st Prize at the 12th National Choral  
Conductors’ Competition in Poznań,  
as well as 2nd Prize at the Towards  
Polyphony International Choral Conduc-
ting  Competition.

Marceli Kolaska

 Ukończył Akademię Muzyczną w Kra-
kowie w klasie dyrygentury Jerzego Ka-
tlewicza. Kilkakrotnie wziął udział w kur-
sach dyrygenckich prowadzonych przez  
Helmutha Rillinga. Pełnił obowiązki asys- 
tenta chórmistrza w Chórze Polskiego Ra-
dia w Krakowie (1989/90 oraz 1994–96). 
Koncertował m.in. z orkiestrami filhar-
monicznymi Krakowa, Rzeszowa, Częs- 
tochowy, Kielc, Jeleniej Góry, z Orkie-
strą Symfoniczną PR i TV w Krakowie,  
z orkiestrami kameralnymi Bielska, Tar-
nowa i Torunia oraz Krakowskim Chórem 
Kameralnym; prowadził też koncerty  
w Niemczech i  Wielkiej Brytanii. 
 Ze studentami Wydziału Wokalno- 
-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Kra- 
kowie przygotował i wystawił szereg 
oper, m.in. Don Giovanniego, Wesele Figara 
oraz  Cosí fan tutte W.A. Mozarta, Orfeusza 
i Eurydykę Ch.W. Glucka, Dydonę i Eneasza  
H. Purcella. W swoim dorobku ma też  
nagrania radiowe (dla Polskiego Radia)  
dokonane z Orkiestrą Symfoniczną i Chó-
rem PR i TV w Krakowie oraz prawykonanie  
i pierwsze nagranie radiowe Missa pagana 
Jerzego Bauera (nagranie archiwalne dla 
Programu II Polskiego Radia, 1996).

 A graduate of Jerzy Katlewicz’s  
conducting studio at the Academy of  
Music in Kraków, Marceli Kolaska has taken 
part in several conducting courses led by 
Helmuth Rilling. He has held the post of 
assistant choirmaster of the Polish Radio  
Choir in Kraków (1989/90 and 1994–
96), and has concertized with, among 
other orchestras, the Kraków, Rzeszów, 
Częstochowa, Kielce and Jelenia Góra  
Philharmonics, as well as the Polish Radio 
and Television Symphony in Kraków, the 
Bielsko-Biała, Tarnów and Toruń Chamber  
Orchestras, along with the Kraków  
Chamber Choir; he has also conducted 
concerts in Germany and Great Britain.
 Marceli Kolaska has prepared 
and presented an array of operas with  
students in the Faculty of Voice and  
Opera at the Academy of Music in Kraków, 
among others: W. A. Mozart’s Don Giovan-
ni, Le nozze di Figaro, Cosí fan tutte, C. W. 
Gluck’s Orfeo ed Euridice, H. Purcell’s Dido 
and Aeneas. He also has to his credit radio 
recordings (for Polish Radio) made with 
the Polish Radio and Television Symphony  
Orchestra and Choir in Kraków, as well 
as the première and first radio recording 
of Jerzy Bauer’s Missa pagana (archival  
recording for Channel 2 of Polish Radio, 
1996).Fot./Photo: z archiwum artystów / from the artists’ archives

Fot. /Photo: z archiwum artysty / 
from the artist’s archives
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Fryderyk Chopin 
 Nokturn Es-dur op. 55 nr 2 / Nocturne in E-flat major op. 55  
                 no. 2 (1842–44)
 4 preludia op. 28 nr 1-4 / 4 Preludes op. 28 nos. 1–4  
                 (1838–39)
 Nokturn e-moll op. 72 nr 1 / Nocturne in E minor op. 72  
                 no. 1 (1827)
 2 preludia op. 28 nr 9-10 / 2 Preludes op. 28 nos. 9–10  
                 (1838–39)
 2 mazurki op. 24: nr 1 g-moll, nr 2 C-dur / 2 Mazurkas  
                   op. 24: no. 1 in G minor, no. 2 in C major (1833)
 Walc Es-dur op. 18 / Waltz in E-flat major op. 18 (1833)
* * *
Fryderyk Chopin – Polonez A-dur op. 40 nr 1 / Polonaise in A major 
op. 40 no. 1 (1838)
ignacy Jan Paderewski – Polonez H-dur op. 9 nr 6 / Polonaise in 
B major op. 9 no. 6 (1882)
Juliusz Zarębski – Wielki Polonez Fis-dur op. 6 / Grande Polonaise 
in F-sharp major op. 6 (1881)

Paweł Wakarecy – fortepian / piano

3�

Fryderyk Chopin –  Nokturny

Nokturny Chopina stanowią może największy tytuł jego sławy, są dziełami 
jego najbardziej doskonałymi. (...) Ta wyniosłość myśli, czystość formy i prawie 
zawsze to znamię marzycielskiej melancholii...
           Hippolit Barbedette

(list do firmy Breitkopf & Härtel)

[...] stwierdzam, iz sprzedalem firmie Br
eitkopf & Härtel w Lipsku 

prawo wlasnosci nizej podanych utworów
 mojej kompozycji , a miano-

wicie : opus 55.  Dwa Nokturny na fortep
ian ;  opus 56. Trzy Mazurki 

na fortepian. Oswiadczam, iz odstapilem
 prawo wlasnosci [...] bez 

zadnych zastrzezen ani ograniczen po w
szystkie czasy i na wszystkie 

kraje z wyjatkiem Francji i Anglii.

Fryderyk Chopin –  Nocturnes

Chopin’s Nocturnes represent perhaps his greatest title to fame; they are his 
most perfect works. (...) That loftiness of thought, purity of form and nearly 
always that mark of dreamy melancholy...
           Hippolit Barbedette

(letter to the Breitkopf & Härtel company)

[...] I represent that I have sold 
to the Breitkopf & Härtel comp

any 

in Leipzig the property rights 
in the works composed by me gi

ven 

below, namely: opus 55. Two Noctu
rnes for piano; opus 56. Three 

Mazurkas for piano. I affirm tha
t I have ceded property rights 

[...) 

without reservation or limitatio
n for all time and for all count

ries 

with the exception of France a
nd England.
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Fryderyk Chopin –  Mazurki op. 24

Słuchając Mazurka g-moll op. 24 nr 1 zostajemy od pierwszych taktów ogarnięci 
tonem refleksyjnym, obecnym w melodii kujawiaka, dla której znaleziono nawet 
ludowy pierwowzór (śpiewkę Czemu nie orzesz, Jasieńku, czemu nie orzesz?). 
(...) „Można go słuchać bez końca...” – takie wrażenie odniósł  
(i zanotował) Ferdynand Hoesick. A to, co z muzyki tej odczytał, streścił  
w zdaniu: „najwymowniejszy wyraz tęsknoty za straconym niepowrotnie 
szczęściem”. 
  Drugi z Mazurków op. 24, w C-dur, jest w istocie rodzajem 
folklorystycznej kliszy. Ludową proweniencję można odnaleźć we 
wszystkich jego tematach: w inicjalnym wnoszącym do utworu 
gesty i ruchy oberka; w jego dopełnieniu zapraszającym do tańca  
z hołubcem. (...) Hoesick usłyszał w Mazurku C-dur realistycznie 
ujęty „taniec w karczmie”, gdy „wiejscy grajkowie rżną od ucha”, 
gdzie „parobczaki wybijają hołubce, tańcząc z dziewuchami”.

          Mieczysław Tomaszewski

(list do Camille’a Pleyela)

Fryderyk Chopin –  Preludia

Przesylam Panu nareszcie moje Preludia d
okonczone na Panskim pianinie 

[...] Polecilem Fontanie, zeby wreczyl Panu 
mój rekopis. Chce dostac za 

niego na Francje i Anglie tysiac piecset
 franków. Probst, jak Panu wia-

domo, nabyl za tysiac franków wlasnosc 
dla Häertla w Niemczech. 

Nie mam zadnych zobowiazan wobec Wess
la w Londynie; on moze 

zaplacic drozej. [...]

(list do Juliana Fontany)

Bardzo bym chcial, zeby Preludia byly dedykowane Pleyelowi (zapewne 
jeszcze czas, bo je nie drukowano). A Ballada à Mr Robert  Schuhmann [!], Polonezy Tobie, jak sa. Kesslerowi nic. Jezeli Pleyel  
nie bedzie chcial opuscic Ballady , to Preludia dedykuj  Schuhmannowi [!].

(letter to Camille Pleyel)

Fryderyk Chopin – Preludes

Finally, I am sending my Preludes compl
eted on your piano [...] I have 

instructed Fontana to deliver my manus
cript into your hands. I wish 

to receive for it, for France and Englan
d, one thousand five hundred 

francs. Probst, as you are aware, has acqu
ired ownership for Härtel in 

Germany for one thousand francs. I hav
e no obligations to Wessel in 

London; he can pay more. [...]

(letter to Julian Fontana)

I would very much like the Preludes to be dedicated to Pleyel (no 
doubt there is still time, as they have not been printed). And the 
Ballade à Mr Robert Schuhmann [!], the Polonaises for you as they 
are. Nothing for Kessler. If Pleyel doesn’t want to give up the Bal-
lade, then dedicate the Preludes to Schuhmann [!].

Fryderyk Chopin –  Mazurkas op. 24

In listening to the Mazurka in G minor op. 24 no. 1, we are from the first  
measures gripped by the reflective tone present in the kujawiak melody, for 
which a folk prototype has even been found (the song ‘Czemu nie orzesz,  
Jasieńku, czemu nie orzesz?’ [‘Why aren’t you plowing, Johnny, why aren’t 
you plowing?’]). (...) ‘We could listen to it continually…’ – such was the impres-
sion Ferdynand Hoesick had (and noted down). And what he made out from 
this music, he summarized in the opinion: ‘the most eloquent expression of 
longing for irretrievably lost happiness’. 
  The second of the Mazurkas op. 24, in C major, is basically a type of 
folkloric cliché. Folk provenance can be traced in all of its themes: the initial one 
brings the gestures and motions of the oberek into the work, while its  
completion invites one to dance the hołubiec. (...) Hoesick heard in the  
Mazurka in C major a realistically-portrayed ‘tavern dance’, when ‘village 
musicians play your ears off ’, where ‘farm workers click their heels in mid-air, 
dancing with the girls’.

      Mieczysław Tomaszewski
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Juliusz Zarębski – Wielki Polonez Fis-dur
Zarębski podjął też typ Chopinowskiego poloneza jako rozbudowanego poematu 
fortepianowego. W jego polonezach widać wyraźne nawiązanie do faktury polo-
nezów Chopina, mimo pewnych wpływów Liszta. (...) Część środkowa Poloneza 
Fis-dur op. 6 Zarębskiego jest jakby dalekim echem części środkowej Poloneza 
As-dur op. 53 Chopina.
       Zofia Chechlińska

ignacy Jan Paderewski – Polonez H-dur
...Przerabiam, a raczej poprawiam kolekcje tanców polskich, 
która kazalem sobie przeslac i dobrze sie stalo, bo w niej 
znalazlem mase bledów i niedokladnosci. [...] Dzis bylem  
u Bocka i poprosilem go o zwrot kompozycji. Zdziwilo go to 
i zmieszalo na razie. Odpowiedzial mi , ze tego uczynic nie 
moze, bo kompozycje moje dobrze pójda i ze on, przeciwnie, 
zada bym ja mu nowych rzeczy dostarczyl – a bedzie  
drukowal wszystkie. Wszak jedyny zarzut jaki Panu robil 
– opowiadal mi – to ten „dass  Sie zu Polnisch sind”.

Fryderyk Chopin – Polonez A-dur
Trudno o utwór bardziej w swoim stylu i charakterze lapidarny, syntetyczny, esen-
cjonalny niż Polonez A-dur.  (...) Jak to określił Jan Kleczyński „każda nutka, każdy 
akcent wre tu i kipi życiem i siłą”.  (...) Tradycja głosi, że Polonez A-dur wyobrażał 
sobie Chopin – jak się komuś zwierzył – w funkcji poloneza koronacyjnego.  (...)  
W roku 1848, bardzo już słaby i chory, pisał do Fontany: „ale na końcu tego wszyst-
kiego jest Polska, świetna, duża, słowem: Polska. Ta chwila blisko, ale nie dziś.  
Może za miesiąc, może za rok...”
           Mieczysław Tomaszewski

Fryderyk Chopin – Walc Es-dur
Walc Es-dur, wydany jako opus 18, nosi charakter do głębi paryski, nie wiedeński, 
nie przepełniony naddunajskim sentymentalizmem. Błyszczy wesołością wytwor-
nego świata. (...) „Jest to obraz sali balowej – zauważa Huneker, natchniony  
w rytmie, kuszącym do tańca.” 
Recenzent „Gazette Musicale de Paris” streścił swój pogląd w zdaniu: „Walc ten 
jest brillant – w stopniu najwyższym z możliwych. Zasługuje na to, by znaleźć się 
wkrótce na tych fortepianach, których pulpity nie mają zwyczaju dźwigania mu-
zyki poważnej”. Schumann poszedł krok dalej: „Powinien być tańczony co najmniej 
przez hrabiny...”
           Mieczysław Tomaszewski

Fryderyk Chopin – Waltz in E-flat major 
Waltz in E-flat major, published as opus 18, is of thoroughly Parisian character 
– not Viennese, not overflowing with Danubian sentimentalism. It exudes the  
merriment of an elegant world.  (...) ‘It is the image of a ballroom,’ observes  
Huneker, ‘inspired in rhythm, tempting one to dance.’ 
A reviewer from the Gazette musicale de Paris summarized his view in the  
sentence: ‘This waltz is brillant – to the greatest possible degree. It deserves  
to find itself on those pianos whose music stands are not in the habit of bearing  
classical music.’ Schumann went a step further: ‘It should be danced at very  
least by countesses…’
           Mieczysław Tomaszewski

Fryderyk Chopin – Polonaise in A major
It would be difficult to find a work more concise, synthetic and pithy in style and 
character than the Polonaise in A major.  (...) As Jan Kleczyński described it, ‘each 
note, each accent brims and bursts with life and strength’.  (...) Tradition has it that 
Chopin imagined the Polonaise in A major – as he confided in someone – as  
a coronation polonaise.  (...) In 1848, already very weak and sick, he wrote to  
Fontana: ‘but in the end of all that, there is Poland, splendid, great, in a word: 
Poland. The moment is close at hand, but not today. Perhaps in a month, perhaps 
in a year…’
           Mieczysław Tomaszewski

ignacy Jan Paderewski – Polonaise in H major
… I am reworking, or rather tidying up my collection of 
Polish dances, which I have had sent to me – and a good 
thing too, for in it I found a mass of errors and inaccu-
racies. […] Today I was at Bock’s and asked him to return 
my compositions. He was surprised and, for the moment, 
confused. He answered that he cannot do this because my 
compositions will sell well, and that he, quite the contra-
ry, demands that I provide him with new things – and 
he will print them all. Indeed, the only charge they make 
against you – he was telling me – was ‘dass Sie zu Polnisch 
sind’.

Juliusz Zarębski – Grande Polonaise in F-sharp major
Zarębski also understood the Chopin-type polonaise as an expanded piano poem. 
In his polonaises, one can see a clear allusion to the texture of Chopin’s polonaises, 
despite certain influences from Liszt. (...) The middle section of Zarębski’s  
Polonaise in F-sharp major op. 6 is, as it were, a faint echo of the middle section 
Chopin’s Polonaise in A-flat major op. 53.
       Zofia Chechlińska
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  Urodził się w 1987 roku w Toruniu. 
Obecnie kształci się w bydgoskiej Akade-
mii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego 
pod kierunkiem Katarzyny Popowej-Zy-
droń. Zdobywał laury i wyróżnienia na 
licznych ogólnopolskich i międzynarodo-
wych konkursach pianistycznych dla dzie-
ci i młodzieży (1996-2002). Laureat na-
gród specjalnych na Międzynarodowym 
Konkursie Pianistycznym im. Ignacego 
Jana Paderewskiego w Bydgoszczy (2007). 
Finalista Międzynarodowego Konkursu im. 
Fryderyka Chopina w Darmstadcie (2009). 
Zdobył wyróżnienie oraz Nagrodę Specjal-
ną dla najlepszego Polaka na XVI Między-
narodowym Konkursie Pianistycznym im. 
Fryderyka Chopina w Warszawie (2010). 

  Born 1987 in Toruń, Paweł Wakarecy 
is presently studying at the Feliks Nowo-
wiejski Academy of Music in Bydgoszcz 
under the direction of Katarzyna Popo-
wa-Zydroń. Wakarecy has won prizes 
and distinctions at numerous national 
and international piano competitions for  
children and youth (1996-2002). He 
won special prizes at the Ignacy Jan 
Paderewski International Piano Com-
petition in Bydgoszcz (2007), was a  
finalist at the Darmstadt International 
Chopin Piano Competition (2009) and 
received a distinction as well as a special  
prize for the best Polish competitor at 
the 16th Fryderyk Chopin International  
Piano Competition in Warsaw (2010). 

Pawe³ Wakarecy

 Paweł Wakarecy has concertized in 
many cities in Poland, as well as abroad 
– in Germany, Sweden, Russia, Bulgaria,  
France, Switzerland, Italy, China, Japan.  
He performs regularly as a soloist 
with the Toruń Symphony; he has also  
collaborated with the Warsaw Philhar-
monic; Polish Radio Orchestra; National 
Polish Radio Symphony Orchestra in 
Katowice; Philharmonics of Warmia and 
Mazuria, Łódź, and Pomerania; Sinfonia 
Iuventus, Russian Chamber Orchestra in 
St. Petersburg, Lithuanian Chamber Or-
chestra and Multikamerata ensemble, 
and has concertized under the baton 
of, among others, Antoni Wit, Zygmunt  
Rychert, Jerzy Salwarowski, Łukasz  
Borowicz, Wojciech Rodek and 
Tadeusz Wojciechowski.

 Koncertował w wielu miastach Pol-
ski, a także za granicą - w Niemczech, 
Szwecji, Rosji, Bułgarii, Francji, Szwajcarii, 
Włoszech, Chinach, Japonii. Regularnie 
występuje jako solista z Toruńską Orkie-
strą Symfoniczną, współpracował także  
z Orkiestrą Filharmonii Narodowej, Polską 
Orkiestrą Radiową, Narodową Orkiestrą 
Symfoniczną Polskiego Radia w Katowi-
cach, orkiestrami Filharmonii Warmińsko-
-Mazurskiej, Łódzkiej, Pomorskiej, Orkie-
strą Sinfonia Iuventus, Rosyjską Orkiestrą 
Kameralną z Sankt Petersburga, Litewską 
Orkiestrą Kameralną, zespołem Multika-
merata. Koncertował m.in. pod batutą  
Antoniego Wita, Zygmunta Rycherta, Je-
rzego Salwarowskiego,  Łukasza Borowi-
cza, Wojciecha Rodka, Tadeusza Wojcie-
chowskiego.

Fot./Photo:  z archiwum artysty / fro
m the artist’s archives
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Niedziela, godz. 20.30 / Sunday, 8:30 pm
KRUŻGANKI BAZYLIKI OO. FRANCISZKANÓW 
CLOISTERS, BASILICA OF THE FRANCISCAN FATHERS 

MUZYKA POLSKIEJ KAPLICY 
KRÓLEWSKIEJ / MUSIC AT 
THE POLISH ROYAL CHAPEL
adam Jarzębski (ca. 1590–1649) – In Deo speravit, concerto a 2 (1627)
Tarquinio Merula (ca. 1595–1665) – La Cattarina, La Cavagliera, 
Ciaccona
Marcin Mielczewski (†1651) – Canzona a 3 a doi Violini e Fagotto  
o Violoncello con basso d’organo
Tarquinio Merula – Sonata cromatica
Stanisław Sylwester Szarzyński (XVII w. / 17th c.) – Sonata a due 
violini con basso pro organo
Giovanni Valentini (1582–1649) – Canzona a tre (1609) 
Salomone Rossi (1570–1630) – Sinfonia, Gagliarda
Biagio Marini (1594–1663) – Sinfonia ‘La Orlandina’, Balletto Primo, 
Balletto Secondo
adam Jarzębski – Chromatica a tre stromenti con basso continuo 
(1627)

accademia d’arcadia
Fabrizio Haim Cipriani – skrzypce / violin 
Davide Monti – skrzypce / violin
Guido De Vecchi – altówka / viola
Lorenzo Lio – flet / recorder
Daniele Bovo – wiolonczela / ’cello
ugo Nastrucci – teorban / theorbo
Filippo Ravizza – klawesyn / harpsichord
alessandra Rossi Lürig – organy / organ

NIEDZIELA SUNDAY
17.07.2011

   Zatrudnienie przez króla Zygmun-
ta III do Kaplicy Królewskiej 23 włoskich 
muzyków (ok. 1600) wpłynęło zdecy-
dowanie na muzykę polską, rozpoczy-
nając okres silnej obecności włoskiej.  
W I połowie wieku wśród członków Ka-
peli Królewskiej udokumentowanych 
jest ponad 100 Włochów, w tym kom-
pozytorów (Vincenzo Bertolusi, Gio- 
vanni Valentini, Tarquinio Merula)  
i śpiewaków-wirtuozów (Baldassare Fer-
ri, Margharita Cattaneo), do 1649 pod 
batutą włoskich maestri (Luca Maren-
zio, Asprilio Pacelli, Giovanni Francesco 
Anerio, Marco Scacchi). Następnie – do 
1699, dyrygentami byli Polacy (Bartło-
miej Pękiel i Jacek Różycki), a po koro-
nacji elektora saskiego Augusta II na 
króla Polski nawiązano kontakty z kapelą 
drezdeńską. Kapela Królewska cieszyła 
się największą świetnością  
w  I połowie XVII w., gdy
nowoczesny repertuar 
i wysokie standardy 
wykonawcze odcisnę-
ły piętno na utwo-
rach kompozytorów 
rodzimych, zwłaszcza 
Adama Jarzębskiego, 
Marcina Mielczew-
skiego i Bartłomieja 
Pękiela.

  King Zygmunt III’s hiring of 23  
Italian musicians for his Chapel Royal  
ca. 1600 had a decisive influence on  
Polish music in initiating a strong Italian  
presence. More than 100 Italians are  
recorded as working at the Chapel Royal  
in the first half of the century, among 
them composers (Vincenzo Bertolusi,  
Giovanni Valentini, Tarquinio Merula) 
and virtuoso singers (Baldassare Ferri,  
Margharita Cattaneo), under Italian  
maestri up to 1649 (Luca Marenzio,  
Asprilio Pacelli, Giovanni Francesco  
Anerio, Marco Scacchi). Then, until 1699, 
the maestri were Poles (Bartłomiej Pę-
kiel and Jacek Różycki), after which the  
coronation of the Saxon elector August II 
as king of Poland led to a connection with 
the Dresden chapel. The Chapel Royal had 
its most magnificent period during the 

first half of the 17th century, when 
its modern repertory and 

high standards of perfor-
mance left their mark 

on the works of native  
composers, especially 
Adam Jarzębski, Mar-
cin Mielczewski and 

Bartłomiej Pękiel.
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Król Zygmunt III   King Zygmunt I

II
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adam Jarzębski

Twórczość Jarzębskiego oznacza w stosunku do nieśmiałych prób samodzielnej muzyki 

instrumentalnej, reprezentowanej w skromnych fantazjach Zieleńskiego, olbrzymi  

w Polsce krok naprzód. Wykazuje zarazem niezbicie, że rozwój tej muzyki szedł równolegle 

do rozwoju muzyki instrumentalnej we Włoszech, a wyprzedził w tym względzie muzykę 

niemiecką. Stanowiąc ze swą absolutnie instrumentalną twórczością dosyć odosobnione  

w Polsce zjawisko, stworzył Jarzębski tym samym nowożytną epokę  

w dziejach polskiej muzyki instrumentalnej. Jest to jego właściwe i główne znaczenie.

       Jan Józef Dunicz  

Marcin Mielczewski 

Z dzieł instrumentalnych Mielczewskiego zachowały się w całości tylko Canzona  

a 3 na dwoje skrzypiec, fagot i basso continuo oraz Canzona a 2 na dwoje skrzypiec  

i basso continuo. (...) Trudno scharakteryzować Mielczewskiego jako kompozytora 

instrumentalnego na podstawie tak małej jego spuścizny. Canzona a 3 nie bardzo odbiega 

jeszcze stylistycznie od Canzon Jarzębskiego. (...) Rodzaj melodyki i żywa rytmika,  

posuwająca się niekiedy prawie do nerwowego niepokoju, są właściwe wielu dziełom 

ówczesnego czasu, tak iż trudno w tej Canzonie wykryć wyraźniejsze indywidualne rysy 

kompozytora. Niewątpliwe są jedynie jego związki z muzyką włoską – z G. Gabrielim.

       Hieronim Feicht

Stanisław Sylwester Szarzyński 

Ostatnim zachowanym utworem [polskim] na zespół kameralny z okresu baroku jest Sona-

ta na dwoje skrzypiec z organami Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego, przekazana  

w kopii z 1706. Mimo tytułu Sonata (da chiesa) utwór wykazuje wpływy dawnej formy  

canzony instrumentalnej; składa się z siedmiu cząstek. (...) Człony pierwszy i ostatni opiera-

ją się na równocześnie brzmiącym dwugłosie, części zaś szybkie przebiegają w dialogach 

imitacyjnych obu instrumentów lub całkowicie solistycznie. Latyński duch formy cechuje  

to piękne dzieło kompozytora polskiego, będące prawdziwą ozdobą historii muzyki naszej 

w tej epoce. 

       Hieronim Feicht
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adam Jarzębski

Jarzębski’s œuvre signifies – relative to the timid attempts at independent instrumental mu-

sic represented in Zieleński’s modest fantasies – a huge step forward in Poland. At the same 

time, it demonstrates irrefutably that the development of this music went in tandem with the 

development of music in Italy, and in this regard outstripped German music. Representing 

with his absolutely instrumental œuvre a quite isolated phenomenon in Poland, Jarzębski 

thereby created a modern era in the history of Polish instrumental music. That is his proper 

and chief significance.

       Jan Józef Dunicz  

Marcin Mielczewski 

Of Mielczewski’s instrumental works, the only ones that have been preserved in their entirety 

are Canzona a 3 for two violins, bassoon and basso continuo, as well as Canzona a 2 for two 

violins and basso continuo.  (...) It is difficult to characterize Mielczewski as an instrumental 

composer on the basis of such a small legacy. The Canzona a 3 does not yet diverge very 

much stylistically from Jarzębski’s Canzoni.  (...) The type of melodic language and the lively 

rhythmic language, sometimes progressing almost to a nervous anxiety, are typical of many 

works from that time, so that it is difficult in this Canzona to discover any more clearly  

individual features of the composer. The only thing that is without question are his links to 

Italian music – to G. Gabrieli.       

       Hieronim Feicht

Stanisław Sylwester Szarzyński 

The last surviving [Polish] work for chamber ensemble from the Baroque era is Stanisław 

Sylwester Szarzyński’s Sonata for two violins and organ, transmitted in a copy from 1706. 

Despite its title Sonata (da chiesa), the work displays influences from the earlier instrumental 

canzona form; it is comprised of seven sections.  (...) The first and last segments are based on 

a two-voiced sonority; the fast movements, on the other hand, progress in imitative dialogues 

between the two instruments, or in a completely soloistic manner. A Latin spirit in the form 

characterizes this beautiful work by the Polish composer, which is a true ornament to the 

history of our music from this era.

       Hieronim Feicht



  The Accademia d’Arcadia ensemble 
(with original instruments) was born as 
an initiative of the Arcadia Foundation 
and constitutes the musical and opera-
tional part which complements musico-
logical research on the musical heritage 
of the Italian Settecento. The ensemble 
attaches a ‘laboratory’ aim to its repertory 
productions, performing and recording 
the more important unpublished works. 
The ensemble varies from six to thirty 
elements and its components share the 
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 Zespół Accademia d’Arcadia (gra-
jący na instrumentach historycznych) 
zrodził się jako gałąź muzyczna Fundacji 
Arcadia, będąca uzupełnieniem badań 
muzykologicznych nad spuścizną muzy-
ki włoskiej XVII i XVIII wieku. Dla zespołu 
szczególnie ważne są produkcje o cha-
rakterze „laboratoryjnym” – wykonania  
i nagrania najbardziej znaczących niepu-
blikowanych dzieł. Obsada waha się od 
sześciu do trzydziestu osób i wszyscy jej 
członkowie znajdują przyjemność w od-
krywaniu nowych programów. Accade-
mia d’Arcadia, pod dyrekcją Alessandry 
Rossi Lürig, wzbogaca doświadczenie 
wykonawcze regularnie zapraszając zna-
nych solistów i dyrygentów.
 Debiutancka (podwójna) płyta zes- 
połu, pierwsze światowe nagranie póź-
nych symfonii G.B. Sammartiniego, otrzy-
mała znakomite recenzje międzynarodo-
wej krytyki. Prezentując repertuar, który 
obejmuje połowę XVII i cały XVIII wiek 
(od Scarlattiego do wielkich mistrzów 
klasycyzmu), Accademia d’Arcadia po-
dąża szlakiem oryginalnych wyborów 
estetycznych i muzycznych, opartych 
na stale aktualizowanym filologicznie 
podejściu. Ponadto, dzięki związkom 

��

Accademia 
d’Arcadia

pleasure of exploring new programs. Di-
rected by Alessandra Rossi Lürig, Acca-
demia d’Arcadia regularly invites great 
soloists and conductors who enrich its 
performance experience.
 Accademia d’Arcadia’s debut CD,  
a world première recording of symphonies 
from G. B. Sammartini’s late period (in 
two volumes), has obtained superb  
international reviews. With a repertoire  
that covers part of the 17th and the  
whole 18th century (from Scarlatti to the 
great masters of Classicism), Accade-
mia d’Arcadia pursues original aesthetic 

and musical choices based on a philologically up-to-date approach. Moreover, since  
it is connected with the foundation’s activities of study and re-discovery, Accademia  
d’Arcadia is considered one of the most interesting phenomena in the field of  
historically informed performance, and represents a unique experience in the  
panorama of Italian music. 
 The group appears as a guest at festivals (Musica e Poesia a San Maurizio, Festival  
Settembre Musica Milano Torino MITOO) and collaborates with well-known  
conductors and soloists Diego Fasolis, Monica Huggett et al.).

z działalnością badawczą i odkrywczą 
Fundacji, zespół uchodzi za jedno z naj-
ciekawszych zjawisk na polu wykonaw-
stwa ‘historycznie poinformowanego’  
i stanowi doświadczenie unikatowe na 
tle włoskiej panoramy muzycznej.
 Accademia d’Arcadia gości na festi-
walach (Musica e Poesia w San Maurizio, 
Festival Settembre Musica Milano Torino 
MITO) oraz współpracuje ze znanymi dy-
rygentami i solistami (Diego Fasolis, Mo-
nica Huggett i in.).

Fot. /Photo: z archiwum artystów / from the artists’ archives

Fot. /Photo: z archiwum artystów / from the artists’ archives



Poniedziałek, godz. 19.00 / Monday, 7:00 pm
AULA COLLEGIUM NOVUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO  
COLLEGIUM NOVUM AUDITORIUM, JAGIELLONIAN UNIVERSITY

Fryderyk Chopin – Pieśni op. 74 / Songs op. 74

nr 2  „Wiosna”, słowa S. Witwicki / no. 2 ‘Spring’,  
words: S. Witwicki (1838)
nr 5  „Gdzie lubi”, słowa S. Witwicki / no. 5 ‘There  
where she loves’, words: S. Witwicki (1829)
nr 8  „Śliczny chłopiec”, słowa B. Zaleski / no. 8  
‘Sweet boy’, words: B. Zaleski (1841)
nr 9  „Z gór gdzie dźwigali”, słowa Z. Krasiński / no. 9 
‘From the mountains where they bore’,  
words: Z. Krasiński (1847)
nr 12  „Moja pieszczotka”, słowa A. Mickiewicz / no. 12  
‘My darling’, words: A. Mickiewicz (1837)
nr 13  „Nie ma czego trzeba”, słowa B. Zaleski / no. 13 
‘I want what I have not’, words: B. Zaleski (1845)

PONIEDZIA£EK MONDAY

18.07.2011
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Karol Szymanowski – Siedem pieśni op. 54 do słów Jamesa 
Joyce’a / Seven Songs op. 54 to words by James Joyce
(tłum. na język polski Jarosław Iwaszkiewicz) / (Polish tr. Jaro-
sław Iwaszkiewicz) (1926)

1. Gentle lady [Droga moja]
2. Sleep now [Zaśnij spokojnie]
3. Lean out of the window [Złocisty mi świeci włos]
4. My dove [Turkawko ma]
5. Strings in the earth [Struny ziemi]
6. Winds of May [Majowy wiatr]
7. Rain has fallen [Cały dzionek]

Francis Poulenc – Osiem pieśni polskich / Huit chansons  
polonaises (1948)

1. La couronne [Wianek]
2. Le depart [Odjazd]
3. Les gars polonais [Polska młodzież]
4. Le dernier mazour [Ostatni mazur]
5. L’Adieu [Pożegnanie]
6. Le drapeau blanc [Biała chorągiewka]
7. La Vistule [Wisła]
8. Le lac [Jezioro]

Helen Kearns – sopran / soprano
François Dumont – fortepian / piano
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Fryderyk Chopin – Pieśni 

Dziewiętnaście znanych nam dzisiaj pieśni i piosenek Chopina skomponowanych na głos 

i fortepian powstawało w sytuacjach prywatnych: towarzyskich, przyjacielskich, oso-

bistych. Żadnej z nich nie włączył kompozytor do programu swoich koncertów, żadnej 

też nie wydał. (...) Pozostały więc wśród ineditów, ostatnią wolą kompozytora przezna-

czonych, wraz z wieloma innymi utworami, do spalenia. Mimo sprzeciwu ze strony kilku 

ortodoksyjnych przyjaciół Chopina, Julian Fontana wydobył je z rozproszenia, zebrał, 

zredagował i – za zgodą rodziny – wydał w 1859 roku, w Warszawie u Gebethnera oraz  

w Berlinie u Schlesingera.

      Mieczysław Tomaszewski

Karol Szymanowski – Siedem pieśni op. 54

Szymanowski naszkicował siedem pieśni, jednak w kompletnym, pełnym czystopisie 

zachowały się tylko cztery. (...) Jako pierwszy otworzył długi szereg kompozytorów pi-

szących pieśni do tekstów Joyce’a. (...) Wybrane wiersze pochodziły ze zbioru Chamber 

Music z 1907 roku, stanowiącego właściwie, jak to poeta sam ujął: „suitę pieśni i że 

gdybym był kompozytorem, sam bym do nich napisał muzykę”. (...) 

  Adam Neuer dokonał rekonstrukcji zachowanych trzech szkiców, tak, że 

ostatecznie na cykl Pieśni do słów Joyce’a op. 54 składa się siedem utworów. Proszony 

przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne o przetłumaczenie dodanych trzech pieśni, 

Iwaszkiewicz (...) nadesłał tekst z komentarzem: „Posyłam przekłady Joyce’a, tak jak 

potrafiłem zrobione. A mówiłem, że nie bardzo potrafię. Podła prozodia angielska zu-

pełnie mi nie pasuje do polskiej – ale Karol i na angielską nie bardzo uważał. Przekłady 

(...) moje są idiotyczne – ale to zawsze, kiedy chodzi o przekład pieśni. Dlatego zawsze 

trzeba śpiewać w oryginałach”.

  24 kwietnia 1928 roku w Warszawie Karol i Stanisława Szymanowscy 

wykonali dwie pieśni: Sleep now i My dove. 

                  Teresa Chylińska

Karol Szymanowski – Seven Songs op. 54

Szymanowski sketched seven songs, but only four survived in complete, full final copy. 

(...) He was the first of a long list of composers writing songs to texts by Joyce. (...)  

The verses selected came from the Chamber Music collection of 1907, basically  

representing, as the poet himself put it: ‘a suite of songs and, if I were a composer,  

I would have written music for them myself ’. (...)

  Adam Neuer performed a reconstruction of the surviving three sketches, 

so that finally, the cycle of Songs to words by Joyce op. 54 is comprised of seven pieces. 

Asked by PWM Edition to translate the additional three songs, Iwaszkiewicz (...) sent 

in the text with the commentary: ‘I am sending the translations of Joyce, done as best 

I could. But I said that I could not really. For me, the lousy English prosody completely 

does not fit with the Polish – but Karol didn’t pay much attention to the English either. 

My translations (...) are idiotic – but it’s always that way when we are talking about 

song translations. That is why they should always be sung in the original.’

  On 24 April 1928 in Warsaw, Karol Szymanowski and Stanisława Szyma-

nowska performed two songs: Sleep now and My dove. 

                  Teresa Chylińska

Francis Poulenc – Osiem pieśni polskich 

Szczególnym, choć epizodycznym przejawem zainteresowania Poulenca pod wpływem 

Marii Modrakowskiej polską tradycją pieśniarską jest opracowanie Ośmiu pieśni 

polskich, w których prosta melodyka tradycyjnych pieśni utrzymanych w rytmach 

tanecznych została zabarwiona środkami nowoczesnej poliharmonii.

                  Jerzy Stankiewicz

Francis Poulenc – Eight Polish Songs 

A particular, though episodic manifestation of Poulenc’s interest in the Polish song  

tradition, under the influence of Maria Modrakowska, is his setting of Eight Polish 

Songs, in which the simple melodic language of the traditional songs maintained  

in dance rhythms has been colored with the devices of modern polyharmony.

                  Jerzy Stankiewicz

Fryderyk Chopin – Songs

The nineteen of Chopin’s art and popular songs known to us today, composed for voice 

and piano, came into being in private situations: social, friendship, personal. None of 

them were included by the composer in his concert programs, nor did he publish any of 

them. (...) They remained, thus, among his unedited works, according to the composer’s 

last will and testament destined, together with many other works, for burning. Despite 

opposition from a few of Chopin’s orthodox friends, Julian Fontana brought them out of 

their dispersion, collected, edited and – with the family’s agreement – published them in 

1859 in Warsaw at Gebethner’s publishing house, as well as in Berlin at Schlesinger’s.

      Mieczysław Tomaszewski
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 Irlandzka sopranistka Helen Kearns 
studiowała u Irene Sandford w Królewskiej 
Irlandzkiej Akademii Muzycznej w Dubli-
nie, oraz u Vioriki Cortez i Anety Pavala-
che. Brała udział w kursach mistrzowskich 
u Montserrat Caballé, Ann Murray i José 
van Dama. Od 2008 jest stypendystką Stu-
dia Operowego Teatru La Monnaie / Kapeli 
Muzycznej im. Królowej Elżbiety.
 Zadebiutowała w wieku 24 lat w Ope-
rach w Rennes, Nantes i Angers w Golemie  
Johna Caskena (2007), w głównej roli ko-
biecej – Miriam. Śpiewała partie Janthe 
i Emmy w Operze w Rennes oraz w Teatrze 
Narodowym w Szeged (Węgry).
 Artystka występuje regularnie z or-
kiestrami w całej Europie. Współpracuje  
z wybitnymi dyrygentami, jak m.in. Pascal  

 Irish soprano Helen Kearns studied 
with Irene Sandford at the Royal Irish 
Academy of Music, Dublin, as well as 
with Viorica Cortez and Aneta Pavalache. 
She has taken part in master classes with 
Montserrat Caballé, Ann Murray and 
José van Dam. Since 2008, she has held 
a scholarship at the La Monnaie/Queen 
Elisabeth Music Chapel Opera Studio in 
Brussels.
 Helen made her debut at age 24 
at the Rennes, Nantes and Anger Ope-
ra Houses in the lead female role of Mi-
riam in John Casken’s Golem (2007). She 
has sung the roles of Janthe and Emmy 
at the Rennes Opera and at the National 
Theatre of Szeged (Hungary).
 The artist sings regularly with or-
chestras all over Europe. She collabo-
rates with such conductors as Pascal 
Rophé, Christopher Warren-Green, Jean-
Claude Casadesus, Michel Tabachnik and  
Augustin Dumay, and has appeared in 
venues including the National Concert 
Hall in Dublin, Waterfront Hall in Belfast, 
Philharmonie in Cologne, Sala Cecilia  
Meireles in Rio de Janeiro, and Palais des 
Beaux Arts in Brussels.
 Helen Kearns won the 1st Prize and 
the Audience Prize at the Klassik-Ma-
nia International Competition in Vienna 
(2007), as well as the Jury’s Special Prize 
at the Marmande Competition (2009). 
She has been selected to represent  
Ireland in the prestigious BBC Cardiff  
Singer of the World Competition (2009).
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Rophé, Christopher Warren-Green, Jean- 
-Claude Casadesus, Michel Tabachnik i Au-
gustin Dumay, występując w takich salach, 
jak National Concert Hall w Dublinie, Wa-
terfront Hall w Belfaście, Filharmonia Koloń-
ska, Sala Cecilia Meireles w Rio de Janeiro  
i Palais des Beaux Arts w Brukseli.
 Helen Kearns zdobyła I nagrodę oraz 
nagrodę publiczności w międzynarodo-
wym konkursie Klassik-Mania w Wiedniu 
(2007), a także Specjalną Nagrodę Jury 
w międzynarodowym konkursie wokal-
nym Marmande (2009). Została wybrana na 
przedstawicielkę Irlandii do prestiżowego 
konkursu BBC Cardiff Singer of the World 
(2009).

Helen Kearns 

Fot. /Photo: z archiwum artystki / from the artist’s archives
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 Urodzony w 1985 w Lyonie, w wie-
ku 14 lat został przyjęty do Conservatoire 
National Supérieur de Musique w Paryżu, 
gdzie studiował u Brunona Rigutto i Hervé 
Billauta. Następnie doskonalił umiejętności 
m.in. w Accademia Internazionale di Como 
we Włoszech. Jest laureatem Konkursu 
Chopinowskiego w Warszawie i Konkur-
su im. Królowej Elżbiety w Brukseli, a także 
wielu innych.

 Born in 1985 in Lyon, François  
Dumont was admitted at age 14 to the 
Conservatoire National Supérieur de  
Musique in Paris, where he studied with 
Bruno Rigutto and Hervé Billaut. He then 
honed his skills with, among others,  
master teachers at the Accademia  
Internazionale di Como in Italy. Dumont 
is a winner of the Chopin Competition 
in Warsaw and the Queen Elisabeth 

François 
Dumont 

 Od 2000 artysta występuje z orkie-
strami we Francji, Belgii, Japonii, Stanach 
Zjednoczonych, Szwajcarii, Niemczech i na  
Łotwie. W jego repertuarze główne pozy-
cje zajmują koncerty Mozarta, Beethove-
na, Chopina, Schumanna, Czajkowskiego, 
Rachmaninowa, Poulenca i in. oraz Sept 

Competition in Brussels, as well as many 
others.
 Since 2000, the artist has performed  
with orchestras in France, Belgium, Japan, 
the United States, Switzerland, Germany 
and Latvia. Highlights include concerti by 
Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann, 

Haïkaï Messiaena. Pasjonuje go również  
muzyka kameralna; współpracuje z takimi 
osobistościami, jak Stéphane Tran-Ngoc, 
Julien Szulman i Helen Kearns oraz Kwartet  
Debussy.
 Jako solista François Dumont wystę-
puje z recitalami w Europie, obu Amerykach 
i na Środkowym Wschodzie. Uczestniczył 
w wielu festiwalach, koncertował w takich 
salach, jak Théâtre du Châtelet i wziął udział 
w cyklu wykonań dzieł wszystkich Chopina 
w Salle Pleyel w Paryżu z okazji dwusetnej 
rocznicy Towarzystwa Chopinowskiego. 
Wydał nagranie kompletu sonat Mozarta  
w wytwórni Anima.

Tchaikovsky, Rachmaninov, Poulenc  
et al., as well as Messiaen’s Sept Haïkaï. 
An avid chamber musician, he has  
collaborated with such personalities as 
Stéphane Tran-Ngoc, Julien Szulman 
and Helen Kearns, as well as the Debussy  
Quartet.
 As a recitalist, François Dumont 
has performed in Europe, both Americas 
and the Middle East. Highlights include 
numerous festival appearances, as well 
as performances in such venues as the 
Théâtre du Châtelet and participation in 
a concert series with the complete works 
of Chopin at the Salle Pleyel in Paris for 
the Chopin Society bicentennial. He has 
released a recording of the complete  
sonatas of Mozart on the Anima label.

Fot./Photo: z archiwum artysty / from the artist’s archives
��



����

Wtorek, godz. 19.00 / Tuesday, 7:00 pm
ŻYDOWSKIE MUZEUM GALICJA / GALICJA JEWISH MUSEUM

Zbigniew Bargielski – Labirynt / Labyrinth (1988-89), 12’
Rafał Janiak – Po godzinach milczenia / After Hours of 

Muteness (2010), 12’
Cezary Duchnowski – cROSSFAdE * (2011), 10’ 

***

aleksander Nowak – Atłas / Satin * (2011) 6’
Rafał Zalech – Romans / Romance * (2011) 8’

Dariusz Przybylski – Discours (2009), 8’
Hanna Kulenty – Preludium, Postludium i Psalm / Prelude,  
Postlude and Psalm (2007), 12’ 

TWOgether DuO:
Magdalena Bojanowicz – wiolonczela / ’cello
Maciej Frąckiewicz – akordeon / accordion

* prawykonanie światowe / world première

WTOREK TUESDAY

19.07.2011

Tytuły dzieł Bargielskiego intrygują i wprawiają w stan baśniowego usposobienia. 

Kompozytor posługuje się zawsze szlachetną i subtelną poetyką w swych tytułach, nie 

nadużywa powierzchownej gry efektem. Także pod tym względem mamy do czynienia  

z mistrzowskim artyzmem kompozytora: Zatopiony płomień, Ogród namiętności, 

Czarne lustro, Ptak ze snu i tematyka lżejsza: Sprawozdanie z Lasku Wiedeńskiego, 

Hipopotamy, Kalejdoskop czy nazewnictwo związane z konstrukcją utworu: Egad, 

Labirynt, Trigonalia.

       Zbigniew Koźlik

The titles of Bargielski’s works are intriguing and put one in a fairytale-like frame of mind. 

The composer always utilizes a refined and subtle poetic language in his titles; he does 

not go overboard in playing with superficial effects. In this regard as well, we are dealing 

with masterful artistry on the composer’s part: Submerged Flame, Garden of Passion, 

Black Mirror, Bird from a Dream; and lighter fare: Report from the Vienna Woods, Hip-

popotamuses, Kaleidoscope; or nomenclature associated with the structure of the work: 

Egad, Labirynth, Trigonalia.

       Zbigniew Koźlik

aleksander Nowak
Nowak wyrasta ze specyficznego i dobrze rozpoznawanego kręgu historyczno-estetycz-

nego. To krąg „muzycznego zagłębia śląskiego”, w którym są i Wojciech Kilar, i Henryk 

Mikołaj Górecki, i testament Andrzeja Krzanowskiego, oraz wciąż pulsujące twórczymi 

ideami dokonania Eugeniusza Knapika i Aleksandra Lasonia. (...) Tamtą tradycję zapewne 

jakoś w siebie wziął na zasadzie swoistej osmozy, lecz – wydaje mi się – jest wolny od 

jakichkolwiek zobowiązań zarówno względem swych mentorów, jak i tradycji, z której 

się wywodzi, lecz w stosunku do której nie czuje obowiązku czołobitnego posłuszeństwa. 

Jest po prostu w Nowaku niezwyczajny pazur twórcy wybitnego.

       Andrzej Chłopecki

aleksander Nowak
Nowak has grown up in a peculiar and well-recognized historical and aesthetic circle. 

This is the circle of the ‘Silesian music basin’, in which are to be found both Wojciech 

Kilar and Henryk Mikołaj Górecki, and the testament of Andrzej Krzanowski, as well as 

the achievements of Eugeniusz Knapik and Aleksander Lasoń, which continue to pulsate 

with creative ideas. (...) No doubt he took that tradition in on the principle of a peculiar 

osmosis, but – it seems to me – he is free of any kind of obligations with respect to either 

his mentors or the tradition from which he originates but relative to which he feels no 

obligation to bow down in obedience. In Nowak, there is simply the extraordinary claw of 

an outstanding artist.

       Andrzej Chłopecki
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Dariusz Przybylski – Discours
Pisany pewną ręką, pełen czarujących fragmentów – jak hoketowo podawane sobie 

przez muzyków dźwięki czy delikatne struktury flażoletowe – nie jest jeszcze na miarę 

możliwości tego kompozytora. Tytułowe „dyskursywności” polegają na zderzeniu 

abstrakcyjnego języka muzycznego z dyskretnie, ale jawnie zaznaczonymi elementami 

historycznymi... 

       Monika Pasiecznik

Dariusz Przybylski – Discours
Written with a sure hand, full of enchanting fragments – such as tones passed in a hocket 

from one musician to the other, or delicate structures using harmonics – this work still 

does not exhaust the extent of the composer’s abilities. The ‘discursive qualities’ in the 

title consist in the confrontation of abstract musical language with discreetly but openly 

emphasized historical elements... 

       Monika Pasiecznik

Hanna Kulenty

After many years of searching, I hav
e discovered a language 

with which one can express everythin
g, and that is music. Why 

should I say anything about my musi
c? Listen to it from begin-

ning to end, and that will be what 
I wanted to say.

       

Hanna Kulenty

Po wieloletnich poszukiwaniach odnala
zlam jezyk, którym mozna 

wyrazic wszystko i to jest muzyka. Dla
czego mialabym mówic 

cokolwiek o swojej muzyce? Posluchajcie
 jej od poczatku do konca, 

i to bedzie wlasnie to, co chcialam p
owiedziec.

 . . .  to jedni z najwybitniejszych mu-
zyków młodego pokolenia w Europie, 
Magdalena Bojanowicz – wiolonczela  
i Maciej Frąckiewicz – akordeon. Muzycy 
współpracują ze sobą od 2007 roku i już 
zdobyli najwyższe laury na prestiżowych 
konkursach: I miejsce na VIII Międzyna-
rodowych Spotkaniach Akordeonowych  
w Sanoku (2008) oraz II miejsce w 45 Mię-
dzynarodowym Konkursie Akordeono-
wym w Klingenthal (2008). Obydwoje 
ukończyli z wyróżnieniem Uniwersytet 
Muzyczny Fryderyka Chopina w Warsza-
wie pod kierunkiem wielkich artystów  
i najlepszych pedagogów w swoich spe-
cjalnościach: Klaudiusza Barana i Andrzeja 
Bauera.
 To niecodzienne połączenie akorde-
onu i wiolonczeli spotyka się z ogromnym 
zainteresowaniem publiczności. Oba te 
instrumenty jak mało które potrafią współ-
brzmieć ze sobą, sprawiając, że transkryp-
cje muzyki klasycznej otrzymują nowe 
walory estetyczne i brzmieniowe, zaś ory-
ginalne kompozycje współczesne dostar-
czają nieopisanych wrażeń.
 Muzyka współczesna stanowi głów-
ny trzon ich repertuaru. Mimo że połą-
czenie akordeonu z wiolonczelą jest 
dość popularne, repertuar na 
taki zestaw jest dość skromny  
ilościowo. TWOgether DUO 
grają więc wiele kompozy-
cji pisanych specjalnie dla 
nich. Niejednokrotnie 
to oni proponują 
współpracę 
kompozyto-
rom, starając 
się ich inspi-
rować. 

 . . .  are some the most distinguished 
Polish musicians of their generation in 
Europe: Magdalena Bojanowicz, ’cello  
and Maciej Frąckiewicz, accordion. 
The musicians have been collabo- 
rating since 2007, and have already won 
top prizes at prestigious competitions:  
1st prize at the 8th International Accor-
dion Festival in Sanok, Poland (2008) 
and 2nd prize at the 45th International 
Accordion Competition in Klingenthal, 
Germany (2008). Both graduated with 
distinction from the Fryderyk Chopin 
University of Music in Warsaw under the 
direction of great artists and the best 
teachers in their fields: Klaudiusz Baran 
and Andrzej Bauer.
 This unusual combination of ac-
cordion and ’cello meets with normous  
audience interest. The two instruments 
are able to blend together like few 
others, which means that classical music 
transcriptions obtain new aesthetic and 
sound values, while original contempo-
rary compositions provide indescribable 
sensations.
 Contemporary music represents 
the main backbone of their repertoire.  
Though the combination of accordion  

and ’cello is quite popular, the  
repertoire for such a duo is  

quantitatively quite modest. 
TWOgether  DUO  therefore

 plays many compositions 
written especially for 

them. Not infrequ-
ently, it is they who 

propose colla-
boration with 

composers, 
attempting 

to inspire 
them.

TWOgether DUO...

Fot./Photo: z archiwum artystów
/ from the artists’ archives �1
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Środa, godz. 19.00 / Wednesday, 7:00 pm
AULA COLLEGIUM NOVUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO  
COLLEGIUM NOVUM AUDITORIUM, JAGIELLONIAN UNIVERSITY

Zygmunt Noskowski – Sonata a-moll / Sonata in A minor  
(1875), 25’

Allegro con brio
Molto andante con variazioni
Prestissimo

Szymon Laks – Suita polska / Polish Suite (1935), 15’
Molto moderato
Allegro non troppo 
Andantino 
Allegro molto

***

Franciszek Brzeziński – Sonata D-dur op. 6 (wyd. 1910) /  
Sonata in D major op. 6 (1910 ed.), 25’

 Allegro moderato
 Largo
 Vivace

Józef Nowakowski – Duo A-dur op. 18 / Duet in A major, 10’

Janusz Wawrowski – skrzypce / violin
José Gallardo – fortepian / piano

ŒRODA WEDNESDAY

20.07.2011

Zygmunt Noskowski – Sonata a-moll
W roku 1893 ogłoszono wynik konkursu na szereg różnego rodzaju kompozycji Bruksel-

skiego Towarzystwa Muzycznego „Carillon”, rozpisanego rok wcześniej. Wśród nagrodzo-

nych i wyróżnionych znalazło się kilku polskich kompozytorów, jak Biernacki, Borkowski 

i Noskowski. Ten ostatni otrzymał jedną pierwszą nagrodę z wyróżnieniem za utwór na 

orkiestrę (I Symfonia A-dur), cztery drugie nagrody za: Suitę na orkiestrę, utwór religijny 

(Veni Creator), III Kwartet smyczkowy (Fantazja), utwór do śpiewu. Następnie dostał 

jedną trzecią nagrodę za Sonatę fortepianową oraz dwa wyróżnienia (Mentions très 

honorables) za temat z wariacjami na fortepian i za sonatę na skrzypce i fortepian (So-

nata a-moll). (...) W sumie Noskowskiemu została przyznana „Ogólna Wielka Nagroda” 

(Le Grand Prix d’Honneur).

       Witold Wroński

Zygmunt Noskowski – Sonata in A minor
In 1893, the results of a competition for an array of various types of compositions, 

sponsored by the Carillon Music Society in Brussels and announced a year earlier, were 

published. Among those receiving awards and distinctions were several Polish composers, 

such as Biernacki, Borkowski and Noskowski. The latter received one 1st Prize with distinc-

tion for a work with orchestra (Symphony no. 1 in A major), four 2nd Prizes for: Suite for 

Orchestra, a religious work (Veni Creator), String Quartet no. 3 ‘Fantasia’, and a work for 

voice. Next, he received one 3rd Prize for his Piano Sonata, along with two mentions très 

honorables for a theme and variations for piano, as well as a sonata for violin and piano 

(Sonata in A minor). (...) All in all, Noskowski was awarded the Grand Prix d’Honneur.

       Witold Wroński

Szymon Laks – Suita polska 

Kompozytor chętnie sięgał po formy i gatunki epoki baroku i klasycyzmu, jego utwory 

cechuje jasna konstrukcja, zróżnicowana faktura, atonalna harmonika. Nie brak w jego 

muzyce stylizacji ludowych: Suita polska z 1935 r., III Kwartet smyczkowy z 1945 roku. 

      Małgorzata Gąsiorowska

Szymon Laks – Polish Suite 

The composer enjoyed using forms and genres from the Baroque and Classical eras; his 

works are characterized by clear construction, diversified texture and atonal harmonic 

language. His music is not devoid of folk stylizations: the Polish Suite from 1935 and 

String Quartet no. 3 from 1945. 

      Małgorzata Gąsiorowska
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Franciszek Brzeziński

A musical work can be difficult to un
derstand at the outset as the 

result of an excessive wealth of new 
content or of complex or unusual 

form; such works do, however, have the
 property that the closer the 

acquaintance one makes with them, t
he more one likes them. But 

a work betraying from the first hear
ing a lack of original invention 

or an inadequacy of compositional tec
hnique, or a work which upon 

a second hearing is already less inter
esting (for the first time, it 

could still have had some kind of su
perficial effect), and then the 

third time around is simply boring or
 even annoying, is not 

inaccessible, but kitsch. And whether 
it is kitsch based on the 

latest fashion, or on an old style, ho
nest to God it just doesn’t 

matter anymore.

Franciszek Brzeziński

Utwór muzyczny moze byc trudny do zr
ozumienia od razu wskutek 

nadmiaru bogactwa nowej tresci albo w
skutek skomplikowanej lub nie-

zwyklej formy; takie utwory maja wsze
lako te wlasciwosc, ze im blizsza 

zawiera sie z nimi znajomosc, tym ba
rdziej sie podobaja. Ale utwór 

zdradzajacy od pierwszego uslyszenia b
rak oryginalnej inwencji lub 

nieudolnosc techniki kompozytorskiej a
lbo utwór , który przy drugim 

uslyszeniu juz mniej interesuje (bo za 
pierwszym razem mógl jeszcze 

dzialac przez jakies powierzchowne ef
ekty), a przy trzecim wprost 

nudzi lub nawet gniewa, nie jest dzie
lem trudnym do zrozumienia, 

lecz „kiczem”. A czy to bedzie kicz we
dlug najnowszej mody, czy wedlug 

starego fasonu, to juz dalibóg wszystko
 jedno.

(1931)

Nie ma chyba w Polsce popularniejszej piosenki [Wlazł kotek na płotek]. Od jej melodii rozpoczy-
namy edukację muzyczną wystukując na pianinie jednym palcem dwie tercje w dół i trójdźwięk  

w górę. Całe ‘dzieło’ w obrębie kwinty. (...) Melodia piosenki trafiła też do muzyki tzw. poważnej. 
Franciszek Brzeziński wplótł ją do swojej Sonaty D-dur op. 6 na skrzypce i fortepian wydanej  
w 1910 roku w Lipsku u J. Rietera-Biedermanna. Motywy przewijają się przede wszystkim w partii 

fortepianowej.

                    Mariusz Matuszewski

There is probably no song in Poland more popular than ‘Wlazł kotek na płotek’ [‘Kitten on a 
Fence’]. It is from this melody that we begin our musical education, tapping out on the piano 

with one finger two falling thirds and a rising triad. An entire ‘work’ in the space of a fifth. (...) The 
song’s melody has also ended up in so-called ‘classical’ music. Franciszek Brzeziński wove it into his 
Sonata in D major op. 6 for violin and piano, published in 1910 in Leipzig by J. Rieter-Biedermann. 

The motifs are woven, above all, into the piano part.

                    Mariusz Matuszewski

Józef Nowakowski – Duo A-dur
Gigantyczne, wariacyjne, dedykowane Karolowi Lipińskiemu Duo A-dur to utwór, w któ-

rym kompozytor, dobrze pojmując ideę kameralnej współpracy, istotną rolę przeznaczył 

pianiście.

      Małgorzata Komorowska

Duo dedykowane K. Lipińskiemu – nigdzie nie ma wzmianki, aby Lipiński tej dedykacji nie 

przyjął, co z pewnością zostałoby odnotowane przez rozmaite środowiska – jest utworem 

wyjątkowo starannie opracowanym. Szacunek, jaki dla Lipińskiego żywił Nowakowski, 

jest widoczny w sposobie komponowania Duo. (...) możemy posłuchać i podziwiać spo-

sób, w jaki Nowakowski wyraża swój szacunek dla Lipińskiego, będącego w tym czasie 

synonimem skrzypka.

       Andrzej Wróbel

Józef Nowakowski – Duet in A major
Gigantic, variational, dedicated to Karol Lipiński, the Duet in A major is a work in which 

the composer, understanding well the idea of collaboration in chamber music, entrusted 

an essential role to the pianist.

      Małgorzata Komorowska

The Duet dedicated to K. Lipiński – there is no evidence anywhere that Lipiński did not 

accept this dedication, which would no doubt have been noted in various circles – is a 

work drawn up with exceptional care. The respect which Nowakowski had for Lipiński is 

visible in the manner of the Duet’s composition. (...) we can hear and admire the manner 

in which Nowakowski expresses his respect for Lipiński, who at the time was synonymous 

with the word ‘violinist’.

       Andrzej Wróbel

(1931)

��
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Janusz Wawrowski
 Jeden z najwybitniejszych polskich skrzypków młodego pokolenia. Ukończył  
z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Warszawie, w klasie Mirosława Ławrynowi-
cza. Laureat I nagrody Konkursu im. S. Serwaczyńskiego, a także III nagród międzyna-
rodowych konkyursów: w Kloster Schöntal, Konkursu im. L. Spohra we Freiburgu oraz 
Konkursu Skrzypcowego im. D. Ojstracha w Odessie. Zdobywca nagród dla najlep-
szego uczestnika międzynarodowych kursów mistrzowskich 
Uniwersytetu Mozarteum (Salzburg), Keshet Eilon (Izrael)  
i Sächsische Meisterkurse (Drezno).
 Artyście towarzyszyły m.in. Orkiestra Filharmo-
nii Narodowej, Sinfonia Varsovia, Polska Orkiestra 
Radiowa, Orkiestra Kameralna „Aukso”, Orkie-
stra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus”, 
Südwestdeutsche Philharmonie, Sinfó-
nica de la Juventud Venezolana Simón  
Bolívar. Koncertował w Victoria and Albert  
Museum w Londynie, Filharmonii Naro-
dowej w Warszawie, Teatro Teresa Carreño 
w Caracas, De Doelen Concertgebouw  
w Rotterdamie, Grosser Saal Uniwersy-
tetu Mozarteum w Salzburgu, The Opera  
House w Tel Avivie, filharmoniach w Odes- 
sie, Lwowie i Sofii.
 Janusz Wawrowski jest jedynym 
polskim skrzypkiem, który wykonuje pod-
czas jednego koncertu 24 kaprysy Niccolò 
Paganiniego. Jego debiutancka płyta  
z nagraniem wszystkich Kaprysów Pa-
ganiniego (CD Accord, 2007) otrzymała  
entuzjastyczne recenzje oraz nominację 
do „Fryderyków 2008”. Artysta dokonał 
wielu rejestracji archiwalnych dla Pol-
skiego Radia i Telewizji Polskiej, a także 
premierowego nagrania Koncertu skrzyp-
cowego „Óneiros” współczesnego kompo-
zytora Dariusza Przybylskiego (2009).
 Obecnie jest wykładowcą na Uni-
wersytecie Muzycznym Fryderyka Chopi-
na w Warszawie.

 One of the most eminent Polish  
violinists of the younger generation, Ja-
nusz Wawrowski graduated with distinction 
from the studio of Mirosław Ławryno-
wicz at the Fryderyk Chopin University of 
Music in Warsaw. The winner of 1st Prize 
at the Stanisław Serwaczyński National 
Young Violinists’ Competition, as well as 
3rd Prize at the Louis Spohr Competition 
in Freiburg and the David Oistrakh Violin  
Competition in Odessa, he has also 
won awards for best participant at the  
international master classes of the  
Salzburger Mozarteum, Keshet Eilon 
(Israel) and Sächsische Meisterkurse 
(Dresden).

 The artist has performed with such 
orchestras as the Warsaw Philharmonic, 
Sinfonia Varsovia, Polish Radio Orchestra,  
Aukso Chamber Orchestra, Amadeus Po-
lish Radio Chamber Orchestra, Südwest-
deutsche Philharmonie and Sinfónica de 
la Juventud Venezolana Simón Bolívar.  
He has concertized at the Victoria and 
Albert Museum in London, Warsaw  
Philharmonic Hall, Teatro Teresa Carreño 
in Caracas, De Doelen Concertgebouw 
in Rotterdam, the Grosser Saal at the  
Salzburger Mozarteum, the Opera  
House in Tel Aviv and the Philhar- 
monic Halls in Odessa, Lviv and Sofia.

 Janusz Wawrowski is 
the only Polish violinist 
to perform Niccolò Pa-
ganini’s 24 Capricci op. 1 
in a single concert. His 
debut disc with the com-
plete Paganini Caprices 
(CD Accord) has received 
enthusiastic reviews and a 
nomination for the Fryde-
ryk 2008 award. The artist 
has made many archival 
recordings for Polish Radio 
and Television, as well as 
the première recording of 
contemporary composer 
Dariusz Przybylski’s ‘Óneiros’ 
Violin Concerto (2009).
 At present, he is a 
lecturer at the Fryderyk Cho-
pin University of Music in 
Warsaw.

Fot./Photo: z archiwum artysty / from the artist’s archives
Fot./Photo: z archiwum artysty / 
from the artist’s archives
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José Gallardo

 Urodził się w Buenos Aires w Ar-
gentynie. W wieku 5 lat rozpoczął naukę 
gry na fortepianie w konserwatorium 
tamże. Podczas studiów na Uniwersyte-
cie w Moguncji, w klasie Poldi Mildnera 
(dyplom 1997), odkrył swoje zamiłowa-
nie do kameralistyki, której postanowił 
poświęcić dalszą artystyczną karierę.  
Jest laureatem wielu międzynarodowych 
konkursów, m.in. I nagród w Westfalskim 
Festiwalu Muzycznym w Hamm (1990), 
Międzynarodowym Konkursie Piani-
stycznym w Cantù (Como, 1992) oraz  
w Trapani (1995, razem z wiolonczelistką 
Sung Hyun-Jun).
 Koncertuje w Europie, Azji, Oceanii 
oraz Ameryce Południowej. Występo-
wał w najlepszych salach koncertowych 
na całym świecie: Filharmonii Berliń-
skiej, Tonhalle w Zurychu, Musikhalle 

 Born in Buenos Aires, Argentina, José 
Gallardo began piano lessons at age 5 
at the Conservatory in his hometown.  
While studying at the University of Mainz 
in the studio of Poldi Mildner (diploma 
1997), he discovered a love for chamber 
music to which he decided to devote his 
further artistic career. He has won prizes  
at many international competitions, 
among them 1st Prize at the Westfalen 
Music Festival in Hamm (1990), the In-
ternational Piano Competition in Cantù 
(Como, 1992) as well as in Trapani (1995, 
together with ’cellist Sung Hyun-Jun).

w Hamburgu, Kurhaus w Wiesbaden, 
w Teatro della Pergola we Florencji 
oraz Accademia Nazionale di Santa  
Cecilia w Rzymie. Jest zapraszany 
na wiele festiwali, m.in.: Kammer-
musikfestival Lockenhaus, Verbier  
Festival, Lucerne Festival, Ludwigs-
burger Schlossfestspiele, Schwetzin-
ger Festspiele, Schleswig-Holstein, 
‘Cello Festival Kronberg oraz Rhein- 
gau Musikfestival. Współpra-
cował z takimi artystami jak 
Gidon Kremer, Linus 
Roth, Barnabás Kele-
men, Chen Zimbalista, 
Julius Berger, Miklós 
Perényi, Danjulo 
Ishizaka, Nicolas 
Altstaedt.
 Nagrywał dla EMI, 
Hänssler, Challenge

Records Int’l oraz Naxos. Uczestniczył  
w produkcjach radiowych i telewizyj-
nych, m.in. dla BR, SWR, MDR, BBC, RAI.
W latach 1998-2008 prowadził zajęcia 
na Wydziale Muzyki na Uniwersytecie  
w Moguncji. Od jesieni 2008 roku jest 
wykładowcą w Centrum Leopolda Mo-
zarta na Uniwersytecie Augsburgskim.

 The artist concertizes in Europe, 
Asia, Oceania and South America. He 
has appeared at the best concert halls 
all over the world: the Berlin Philhar-
monic, Tonhalle in Zürich, Musikhalle in 
Hamburg, Kurhaus in Wiesbaden, Teatro 
della Pergola in Florence and Accade-
mia Nazionale di Santa Cecilia in Rome.  
He is invited to many festivals, among 
others Kammermusikfestival Locken-
haus, Verbier Festival, Lucerne Festi-
val, Ludwigsburger Schlossfestspiele, 
Schwetzinger Festspiele, Schleswig-Hol-
stein, ’Cello Festival Kronberg and Rhein-
gau Musikfestival. He has collaborated 

with such artists as Gidon Kremer,  
Linus Roth, Barnabás Kelemen, 

Chen Zimbalista, Julius Ber-
ger, Miklós Perényi, Dan-
julo Ishizaka and Nicolas  
Altstaedt.
 José Gallardo has 
recorded for EMI, Häns-

sler, Challenge Records Int’l  
and Naxos. He has taken  

part in radio and television  
productions for, among other  

broadcasters, BR, SWR, MDR, BBC 
and RAI. From 1998 to 2008, he 

taught courses in the Faculty 
of Music at the University 
of Mainz. Since the fall 
of 2008, he has been a  
lecturer at the Leopold 
Mozart Center at the 
University of Augsburg.
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Fot./Photo: z archiwum artysty / 
from the artist’s archives



Czwartek, godz. 17.00 / Thursday, 5:00 pm
MANGGHA – MUZEUM SZTUKI I TECHNIKI JAPOŃSKIEJ / 
MANGGHA – MUSEUM OF JAPANESE ART AND 
TECHNOLOGY 

 
PasaZerka / 
The Passenger
(opera w 2 aktach) / (opera in 2 acts), 190’
 
(pokaz filmowy spetaklu z Bregenzer Festspiele 2010 
/ film showing of a production from the Bregenzer 
Festspiele 2010)

Koprodukcja z Teatrem Wielkim – Operą Narodową  
w Warszawie (2010), English National Opera London 
(2012) i Teatro Real Madrid (2012) / In coproduction with 
Grand Theatre - Polish National Opera Warsaw (2010), 
English National Opera London (2012) and Teatro Real 
Madrid (2012)

Soliści / Soloists
Chór Filharmonii Praskiej / Prague Philharmonic Choir 
Wiener Symphoniker
Teodor Currentzis – dyrygent / conductor  
David Pountney – reżyser / stage director

Libretto Aleksander Miedwiediew wg powieści Zofii 
Posmysz / Libretto by Alexander Medvedev after the 
eponymous novel by Zofia Posmysz

CZWARTEK THURSDAY

21.07.2011
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Mieczysław Weinberg – Pasażerka 
Nigdy się nie znudzę operą Pasażerka M. Weinberga. Słyszałem ją już trzykrotnie 
i przestudiowałem partyturę. Ponadto, za każdym razem coraz lepiej rozumiałem piękno 
i doniosłość tej muzyki. To jest doskonałe arcydzieło, a w dodatku wyjątkowo tematycz-
nie aktualne oraz trafne pod względem formy i stylu. Poglądy na moralność, które leżą  
u podstaw treści opery, oraz jej duchowy wymiar i humanizm bez wątpienia wywierają 
na słuchaczu wrażenie. (...)
  Rozumiem tę operę jako hymn ku czci ludzkości, jako hymn do międzyna-
rodowej solidarności tych, którzy – poddani najokropniejszemu na świecie złu – stawili 
opór faszyzmowi. Weinberg już w swoich wcześniejszych utworach podejmował temat 
walki z faszyzmem. W rozwoju twórczym kompozytora Pasażerka stanowi ważny krok. 
Do tego szczytowego osiągnięcia doprowadziło go wiele poprzednich dzieł.

      Dymitr Szostakowicz

Mieczysław Weinberg – The Passenger
I shall never tire of the opera The Passenger by M. Weinberg. I have heard it three times 
already and have studied the score. Besides, I understood the beauty and enormity of this 
music better and better on each occasion. It is a perfect masterpiece and, in addition, 
is thematically topical in the extreme as well as pertinent in form and style. The views 
of morality which form the basis of the opera and its spiritual format and humanism 
impress the listener without fail. (...)
  I understand this opera as a hymn to humanity, as a hymn to the  
international solidarity of those who, subjected to the most terrible evil in the world, 
stood up against fascism. Weinberg had also written earlier works which picked out as 
a central theme the fight against fascism. In the creative development of the composer, 
The Passenger demonstrates an important step. Many preceding works have led him to 
this summit of achievement.
      Dmitrii Shostakovich
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Mieczysław Weinberg
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Piątek, godz. 19.00 / Friday, 7:00 pm
SALA FILHARMONII IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE / 
KAROL SZYMANOWSKI PHILHARMONIC HALL IN KRAKÓW

Bryce Dessner – Aheym (Do domu) / Aheym (Homeward) (2009), 10’
Olga Hans – Kwartet smyczkowy nr 5 ‘Ballada zimowa’ / String  
Quartet no. 5 ‘Winter Lay’ (2008), 10’
alter yechiel Karniol (arr. Judith Berkson) – Sim Sholom *  
(ca. 1913), 4’30”
Mark Nowakowski – Kwartet smyczkowy nr 2 ‘Pieśni dziadkowe’ / 
String Quartet no. 2  ‘Grandfather Songs’ * (2011), 21’

* * *

Henryk M. Górecki – Genesis I: Elementi op. 19 nr 1 na trio smycz-
kowe / Genesis I: Elementi op. 19 no. 1 for string trio (1962), 13’
Ken Walicki – nada Brahma ** (1997), 9’
Hanna Kulenty – Kwartet smyczkowy nr 4 ‘Kołysanka’ / String  
Quartet no. 4 ‘A Cradle Song’ (2007), 15’

Kronos Quartet:
David Harrington – skrzypce / violin
John Sherba – skrzypce / violin
Hank Dutt – altówka / viola
Jeffrey Zeigler – wiolonczela / ’cello

Laurence Neff – reżyseria światła / lighting designer
Scott Fraser – reżyseria dźwięku / sound designer

www.kronosquartet.org

 * prawykonanie światowe / world première
** premiera polska / Polish première

PI¥TEK FRIDAY

22.07.2011
Bryce Dessner – Aheym

‘Aheym’ oznacza ‘do domu’ w języku jidysz, a utwór ten powstał jako muzyczne przy-

wołanie idei ucieczki i przemijania. Jako chłopcy, razem z bratem spędzaliśmy długie 

godziny z babcią, wypytując ją o szczegóły przyjazdu do Ameryki. Potrafiła nam  

o owych szczegółach opowiadać jedynie w sposób zdawkowy, ale i tak wszystkie  

odnalazły drogę do naszej wspólnej wyobraźni, stając się ostatecznie częścią naszej  

własnej tożsamości kulturowej  oraz powiązania z przeszłością. W poemacie Di rayze 

aheym amerykańsko-jidysz poetka Irena Klepfisz, profesor Barnard College w Nowym 

Jorku, jedno z niewielu dzieci, które przetrwały getto warszawskie, pisze: ‘Wśród obcych 

jest jej dom. Tu właśnie musi żyć. Jej wspomnienia staną się pomnikami.’

     (...) Aheym dedykuję swojej babci, Sarze Dessner.

       Bryce Dessner

Bryce Dessner – Aheym
‘Aheym’ means ‘homeward’ in Yiddish, and this piece is written as a musical evocation of 

the idea of flight and passage. As little boys, my brother and I used to spend hours with 

my grandmother, asking her about the details of how she came to America. She could 

only give us a smattering of details, but they all found their way into our collective  

imagination, eventually becoming a part of our own cultural identity and connection to 

the past. In her poem Di rayze aheym, the American-Yiddish poet Irena Klepfisz,  

a professor at Barnard in New York and one of the few child survivors of the Warsaw 

Ghetto, writes: ‘Among strangers is her home. Here right here she must live. Her memories 

will become monuments.’

   (...) ‘Aheym’ is dedicated to my grandmother, Sarah Dessner.

       Bryce Dessner

Olga Hans – Kwartet smyczkowy nr 5 ‘Ballada zimowa’
Kwartet smyczkowy nr 5 ‘Balladę zimową’ napisałam w niezwykle krótkim czasie – mię-

dzy październikiem a grudniem 2008. Źródło inspiracji było całkowicie pozamuzyczne (co 

w mojej wcześniejszej twórczości było zjawiskiem nader rzadkim) i związane z uczuciami 

wzbudzonymi przez zimę i jej początki. Kwartet składa się z dwóch kontrastujących części 

granych bez przerwy.

       Olga Hans

Olga Hans – String Quartet no. 5 ‘Winter Lay’
My String Quartet no. 5 ‘Winter Lay,’ was written in an unusually short period of time  

between October and December 2008. The source of inspiration was totally outside of 

music (which is a very rare phenomenon in my previous work), and was related to the  

feelings aroused by winter and its beginnings. The quartet is composed of two  

contrasting parts played without a pause.

       Olga Hans
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alter yechiel Karniol – Sim Sholom (aranżacja Judith Berkson)
To opracowanie Sim Sholom zainspirowane zostało nagraniem dokonanym przez 
kantora Altera Yechiela Karniola ok. 1913. (...) Karniol był znany z niezwykle szerokiej skali 
głosu oraz wyjątkowo emocjonalnego, improwizacyjnego stylu. Nagrania Sim Sholom, 
na którym oparta została ta aranżacja, dokonał w Nowym Jorku z towarzyszeniem chóru 
męskiego. Tekst stanowi końcowe błogosławieństwo z żydowskiej codziennej modlitwy, 
które mówi m.in. ‘Daj pokój, dobro, błogosławieństwo, łaskę, życzliwość i miłosierdzie  
nam oraz całemu Twojemu ludowi Izraelowi.’

alter yechiel Karniol – Sim Sholom (arranged by Judith Berkson)
This arrangement of Sim Sholom is inspired by a recording made by Cantor Alter Yechiel 
Karniol around 1913. (...) Karniol was noted for his extraordinary range and his intensely 
emotional, improvisatory style. He made the recording of Sim Sholom that this  
arrangement is based on in New York for Columbia Records, backed by a male chorus. 
The text is the final blessing of the weekday service, which says, in part, “Grant peace, 
goodness, blessing, grace, kindness, and compassion upon us and upon all of Your people 
Israel.”

Mark Nowakowski – Kwartet smyczkowy nr 2 ‘Pieśni dziadkowe’
Kwartet smyczkowy nr 2 ‘Pieśni dziadkowe’ został pierwotnie napisany dla Kwartetu 
Kronos w czasie jego pobytu na Uniwersytecie Maryland w 2011. Początkowo utwór 
pomyślany był wyłącznie jako oda do mojej rodziny i doświadczeń mojego dzieciństwa 
podczas wizyt w Polsce. Próbując wyrazić specyficzny patos polskiej Wigilii, postanowi-
łem włączyć weń cytaty z mojej ulubionej kolędy ‘Mizerna cicha’ oraz z adwentowego 
hymnu. 
  (...) Tak się jednak smutno złożyło, że gdy komponowałem utwór, zmarł 
wielki Henryk Górecki. Natychmiast postanowiłem nadać kwartetowi podtytuł ‘In Memo-
riam’ na cześć kompozytora, jako że mało żyjących ludzi miało na mnie wpływ tak głębo-
ki i trwały. (...) Jako takie ‘Pieśni dziadkowe’ stały się utworem głęboko osobistym, mogę 
jedynie mieć nadzieję, że publiczność będzie mogła doświadczyć chociaż odrobinę tej 

szczególnej nostalgii i radości, które odczułem kończąc utwór.

       Mark Nowakowski

Mark Nowakowski – String Quartet no. 2 ‘Grandfather Songs’
My String Quartet no. 2 ‘Grandfather Songs’ was originally written for the Kronos  
Quartet’s 2011 residency at the University of Maryland. The piece was originally intended 
solely as an ode to my family and my childhood experiences visiting Poland. Seeking to 
express the particular pathos of the Polish Wigilia (Christmas Vigil), I decided to include 
quotes of my favorite Polish carol ‘Mizerna cicha,’ as well as an Advent hymn.
  (...) Sadly, during the composition process, the great Henryk Górecki passed 
away. I immediately decided to subtitle the piece ‘In Memoriam’ in the composer’s honor, 
as few living men have had so deep and abiding an influence on me. (...) As such, the  
‘Grandfather Songs’ became a deeply personal work, and I can only hope that audiences 
can experience some of the particular nostalgia and joy that I felt while completing the 
work.

       Mark Nowakowski

Henryk M. Górecki – Genesis I: Elementi per archi
Utwory składające się na cykl Genesis są lub będą odrębnymi kompozycjami o własnych 
tytułach oraz o różnym składzie instrumentów. (...) W znaczeniu ogólnym „genesis” 
oznacza warunki, jakie złożyły się na powstanie zjawiska od jego form zarodkowych do 
rozwiniętych. Ja potraktowałem to słowo jako symbol poszczególnych etapów stawania 
się, realizacji i rozwinięcia trzech podstawowych elementów muzyki, za jakie uważam 
agogikę, dynamikę i barwę. Stąd wywodzi się tytuł pierwszego utworu cyklu – Elementy, 
w którym składniki te występują w formie zarodkowej. 
      Henryk Mikołaj Górecki

Henryk M. Górecki – Genesis I: Elementi per archi
The works comprising the Genesis cycle are or will be separate compositions with their 
own titles and varying instrumentation. (...) In a general sense, ‘genesis’ means the condi-
tions which resulted in the birth of a phenomenon, from its germinal to its  
developed forms. I have treated this word as a symbol of the individual stages of  
becoming, realization and development of the three basic elements of music, which  
I consider to be tempo, dynamics and timbre. Thus the title of the cycle’s first work –  
Elements – in which these components appear in embryonic form. 
      Henryk Mikołaj Górecki

Ken Walicki – nada Brahma
nada Brahma jest terminem sanskryckim dla zdania ‘świat jest dźwiękiem’: ‘dźwięk 
pierwotny’, ‘dźwięk kosmiczny’, którego potęga znajduje się we wszystkim, ‘ton nieogra-
niczony’. Wiele religii podziela wspólne przekonanie, że świat został stworzony poprzez 
dźwięk. Tradycje judeochrześcijańskie głoszą, że Bóg stworzył świat poprzez logos. Słowo 
logos zazwyczaj tłumaczy się jako ‘słowo’, ale można je tłumaczyć również jako ‘dźwięk’. 
W islamie sufici nazywają dźwięk pierwotny Saute Surmad – tj. dźwięk, jaki usłyszał 
Muhammad w jaskini w Gare-Hirze, gdy po raz pierwszy zaczął otrzymywać Koran. To 
jest dźwięk Boga. W świecie zachodnim istnieje tradycja opisywania wszechświata za po-
mocą terminów muzycznych. (...) nada Brahma jest terminem, który obejmuje wszystkie 
te idee. Wszechświat składa się z wibracji, tym samym wszystko jest dźwiękiem. Dźwięk 
stworzenia jest dźwiękiem Bożym, a to jest nada Brahma.
       Ken Walicki

Ken Walicki – nada Brahma
nada Brahma is the Sanskrit term for ‘the world is sound’: the ‘primal sound’, the ‘cosmic 
sound’ whose power resides in everything, the ‘unlimited tone’. Many religions share the 
belief that the world was created through sound. The Judeo-Christian traditions say 
God created the world with the logos. The word logos is usually translated ‘word’, but it 
can also be translated as ‘sound’. In Islam, the Sufis call the primal sound Saute Surmad 
- this is the sound Muhammad heard in the cave at Gare-Hira when he first began 
to receive the Qur’an. This is the sound of God. In the Western world, there has been a 
tradition of describing the universe in musical terms. (...) nada Brahma is a term which 
encompasses all of these ideas. The universe is made of vibrations; therefore, everything is 
sound. The sound of creation is the sound of God, and that is nada Brahma.
       Ken Walicki
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Kronos QuartetHanna Kulenty – Kwartet smyczkowy nr 4 ‘Kołysanka’
Pierwszy raz napisałam ‘Kołysankę’ w roku, w którym urodziła się moja córka Misia, 
1982, podczas studiów kompozytorskich. Napisałam prostą melodię na skrzypce i głos 
sopranowy z tekstem polskim, i została wykonana tylko raz, w Akademii Muzycznej 
w Warszawie.
  Dziesięć lat później Misia zmarła. Po kilku miesiącach napisałam nową 
‘Kołysankę’, wykorzystując tylko część oryginalnej melodii z pierwszej kompozycji. (...)  
To była inna kołysanka...
  W zeszłym roku, gdy zaczęłam pisać czwarty kwartet smyczkowy, znowu 
nie mogłam uniknąć użycia tej melodii. W tej instrumentacji, czasie trwania i brzmieniu 
chciałam nadać tej pieśni nową energię i zobaczyć ją w nowym świetle. Dla mnie Kwar-
tet smyczkowy nr 4 ‘Kołysanka’ ma znowu inne znaczenie. Pozytywne znaczenie.

       Hanna Kulenty

Hanna Kulenty – String Quartet no. 4 ‘A Cradle Song’
The first time I wrote ‘A Cradle Song’ was in the year my daughter Misia was born, in 
1982, at a time when I was studying composition. I wrote a simple melody for violin and  
soprano voice with a Polish text, and it was performed once at the Music Academy in 
Warsaw.
  Ten years later, Misia died. After a few months, I wrote a new ‘Cradle Song’ 
using only part of the original melody of the first composition. (...) It was a different 
cradle song... 
  Last year, when I started writing my fourth string quartet, again I couldn’t 
avoid using this melody. In this instrumentation, timing and sound I wanted to give new 
energy and to see this song in a new light. To me, String Quartet no. 4 ‘A Cradle Song’ 
again has a different meaning. A positive meaning.
       Hanna Kulenty

Kwartet Kronos

 Od założenia w 1973 Kwartet Kronos 
stał się jednym z najbardziej głośnych i naj-
bardziej wpływowych zespołów naszych 
czasów, występując w tysiącach koncer-
tów na całym świecie, wydając ponad 45 
nagrań, współpracując z wieloma najróż-
niejszymi kompozytorami i wykonawcami 
światowymi, a także zamawiając ponad 700 
utworów i aranżacji na kwartet smyczkowy.
 Kronos zbudował zróżnicowany re- 
pertuar na kwartet smyczkowy, wy-
konując i nagrywając dzieła mistrzów  
XX wieku, kompozytorów współczes-

 Since its founding in 1973, the  
Kronos Quartet has become one of the 
most celebrated and influential groups 
of our time, performing thousands of 
concerts worldwide, releasing more than 
45 recordings, collaborating with many 
of the world’s most eclectic composers 
and performers, and commissioning 
more than 700 works and arrangements 
for string quartet.
 Kronos has built a diverse repertoire 
for string quartet, performing and re-
cording works by 20th-century masters, 
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nych, legend jazzowych i przedstawicieli 
gatunków jeszcze odleglejszych (rock, 
muzyka światowa, multimedia). Oprócz 
kompozytorów do grona współpra-
cowników Kronos należą liczni artyści  
z całego świata, którzy pokonują bariery 
zarówno gatunku, jak i medium.
 Kwartet spędza pięć miesięcy do 
roku na tournée, występując w salach 
koncertowych i klubach oraz na festiwa-
lach na całym świecie. Zespół wydał roz-
ległą dyskografię w wytwórni Nonesuch 
Records. Kwartet jest ponadto oddanym 
mentorem początkujących wykonaw-
ców zawodowych, prowadzi warsztaty  
i programy in residence, kultywuje twór-
cze kontakty z artystami z całego świata, 
tym samym również utrzymuje świeże 
spojrzenie na muzykę.
 Do licznych nagród Kwartetu Kro-
nos zalicza się Grammy Award za najlep-
sze wykonanie muzyki kameralnej (2004) 
oraz Muzycy Roku (2003) portalu Musical 
America. W maju 2011 Kronos otrzymał 
dwie spośród najbardziej prestiżowych 
nagród przyznawanych muzykom: Ave-
ry Fisher Prize (USA) i Polar Music Prize 
(Szwecja). Żaden inny muzyk czy zespół 
dotychczas nie wygrał obu tych nagród, 
a tym bardziej w jednym roku.

contemporary composers, jazz legends 
and personalities from even farther 
afield (rock, world music, multimedia). 
In addition to composers, Kronos counts 
among its collaborators numerous artists 
from around the world, crossing barriers 
of both genre and medium.
 The Quartet spends five months  
of each year on tour, appearing in  
concert halls, clubs, and festivals around 
the world. The ensemble has recorded  
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extensively for Nonesuch Records. In addition to all its other activities, the quartet is 
committed to mentoring emerging professional performers, leading workshops and 
in-residence programs, cultivating creative relationships with artists from around the 
world, thereby also maintaining a fresh approach to music-making.
 The Kronos Quartet’s numerous awards include a Grammy for Best Chamber 
Music Performance (2004) and Musicians of the Year (2003) from Musical America. In 
May 2011, Kronos received two of the most prestigious awards given to musicians: 
the Avery Fisher Prize (USA) and the Polar Music Prize (Sweden). No other musician or  
ensemble has ever won both prizes at all, let alone in a single year.
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Sobota, godz. 19.00 / Saturday, 7:00 pm
SALA FILHARMONII IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE  
KAROL SZYMANOWSKI PHILHARMONIC HALL IN KRAKÓW

Józef Michał Ksawery Poniatowski – Pierre de Médicis, opera w 4 aktach / 
Pierre de Médicis, opera in 4 acts (1860)

Laura Salviati: aleksandra Buczek – sopran / soprano
Pierre de Médicis: Xu Chang – tenor

Julien de Médicis: Florian Sempey – baryton / baritone
Fra Antonio: yasushi Hirano – bas / bass

Paolo Monti: Juraj Hollý – tenor
Henrietta: Jadwiga Postrożna – mezzosopran / mezzo-soprano

Chór Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie / K. Szymanowski 
Philharmonic Choir in Kraków
Teresa Majka-Pacanek – przygotowanie chóru / choirmaster
Krakowska Orkiestra Festiwalowa / Kraków Festival Orchestra
Massimiliano Caldi – dyrygent / conductor

SOBOTA SATURDAY

23.07.2011

Pierre de Médicis wystawiony został na scenie Grand Opéra na rok przed słynnym paryskim 
fiaskiem Wagnerowskiego Tannhäusera. W tym samym czasie Hector Berlioz zabiegał 
bezskutecznie o premierę swojej opery Les Troyens. Nasuwało mi się wówczas nieodparte 
pytanie: dlaczego dwóch muzycznych geniuszy zmagać się musiało z ogromnymi przeciw-
nościami, z tak wielkim trudem i nie zawsze z pozytywnym skutkiem dobijać do drzwi pary-
skiej Opery, podczas gdy „muzyczny amator” Poniatowski – z dzisiejszego punktu widzenia 
spóźniony epigon stylu belcanto, wytrwały naśladowca Rossiniego, Belliniego i Donizettiego 
– stosunkowo łatwo pokonał wszelkie przeszkody? Jakie czynniki przesądzić mogły o tym, 
że Pierre de Médicis, w roku 1860 opera rażąca anachronizmami swojego stylistycznego 
idiomu, weszła na pierwszą scenę operową Paryża szybciej i łatwiej niż najoryginalniejsze 
pozycje paryskiego repertuaru operowego Drugiego Cesarstwa, przez potomność uznane za 
arcydzieła?
Jakkolwiek by było, w roku 1860, zaraz po premierze opery sygnowanej nazwiskiem księ-
cia-kompozytora, teatralny sprawozdawca „La Presse”, Paul de Saint-Victor, z satysfakcją 
rozpoczynał swój felieton słowami: „Pierre de Médicis odniósł właśnie w Operze błyskotliwe 
zwycięstwo”.
       Grzegorz Zieziula

Pierre de Médicis was presented on the stage of the Grand Opéra a year before the famous 
Paris fiasco of Wagner’s Tannhäuser. At the same time, Hector Berlioz was trying  
unsuccessfully to have his opera Les Troyens premièred. At that point, an irresistible question 
came to my mind: why did the two musical geniuses have to struggle with enormous  
adversities, knock on the doors of the Paris Opera with such difficulty and not always with 
positive effect, while the ‘musical amateur’ Poniatowski – from today’s viewpoint, a late 
epigone of the bel canto style, a tenacious imitator of Rossini, Bellini and Donizetti – 
 conquered all the obstacles relatively easily? What factors could have determined that Pierre 
de Médicis, in 1860 an opera with glaring anachronisms in its stylistic idiom, went onto 
Paris’ prime opera stage more quickly and easily than the most original items in the Parisian 
opera repertoire of the Second Empire, considered by posterity as masterpieces?
Be that as it may, in 1860, right after the première of the opera signed with the name of 
a composer who was also a prince, the theater reporter of La Presse, Paul de Saint-Victor, 
began his column with satisfaction: ‘Pierre de Médicis has just scored a brilliant victory at 
the Opera.’
       Grzegorz Zieziula

To nie jest jednak takie złe; ale to tak pospolite; tyle się tam krzyczy, wszystko jest tak oczywi-
ste, tak bezużyteczne. Jestem zdegustowany muzyką... mam jeszcze w głowie nieznośny ha-
łas szorstkich dłoni tych okropnych klakierów... jakież kosztowne poparcie!... jakież maniery 
muzyczne, dramatyczne i literackie... nie wiem czy wszystko to razem wzięte w połączenie  
z masą innych wrażeń powaliło mnie dzisiaj, ale jestem całkowicie zdruzgotany.
       Hector Berlioz

It is not, however, so bad; but it is so ordinary; there is so much screaming there, everything 
is so obvious, so useless. I am disgusted by the music... I still have in my head the unbearable 
noise of the rough hands of those horrid claqueurs... what costly support!... what musical, 
dramatic and literary mannerisms... I don’t know if all that taken together in conjunction 
with a mass of other feelings has struck me down today, but I am completely shattered.
       Hector Berlioz �1
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 Sopran. Absolwentka Akademii Mu-
zycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu  
w klasie Agaty Młynarskiej. Stypendystka 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go i Richard Wagner Stipendienstiftung.  
Laureatka nagród w konkursach wokal- 
nych: im. H. Halskiej we Wrocławiu (I) oraz 
im. A. Didura w Bytomiu (III). 
 Partią Królowej Nocy (Czarodziejski  
flet W.A. Mozarta) zadebiutowała w Ope-
rze Wrocławskiej jeszcze w trakcie stu-
diów, współpracując z tym teatrem przez 
następnych kilka sezonów. Brała udział  
w superprodukcjach opery w Hali Stulecia 
(Pierścień Nibelunga R. Wagnera, Carmen 
G. Bizeta), w operze Ester Prasquala pod-
czas prapremiery wykonała rolę tytuło-
wą (2006). Dokonała nagrania DVD Halki  
S. Moniuszki w reżyserii L. Adamika, jak 
również Króla Rogera K. Szymanowskiego 
w reżyserii M. Trelińskiego (Polskie Wy-
dawnictwo Audiowizualne). Występowała  
w Teatrze Narodowym w Warszawie, a także na scenach Bazylei, Berna, Freiburga,  
Stuttgartu i Bilbao (Despina w Cosí fan tutte W.A. Mozarta, 2008). W swoim repertuarze  
posiada także liczne pieśni oraz muzykę oratoryjną.

  Soprano. A graduate of the Karol Li-
piński Academy of Music in Wrocław 
(studio of Agata Młynarska) and scho-
larship-holder of the Minister of Culture  
and National Heritage as well as the Ri-
chard Wagner Stipendienstiftung during 
the Bayreuther Festspiele 2006, Aleksan-
dra Buczek has won prizes at the Halina 
Halska Vocal Competition in Wroclaw (1st) 
and the Adam Didur International Vocal 
Competition in Bytom (3rd).
 While still a student, the artist made 
her debut at the Wroclaw Opera as the  
Queen of the Night (Mozart’s Die  
Zauberflöte), working with this theater  
for the next few seasons. She has  
participated in the Opera’s mega- 
-productions at Centenary Hall (R. Wag-
ner’s Der Ring des Nibelungen, G. Bizet’s 
Carmen); during the world première 
of Prasqual’s opera Ester, she sang the 
title role (2006). Aleksandra Buczek 
has recorded DVDs of S. Moniusz-
ko’s Halka (dir. L. Adamik), as well as  
K. Szymanowski King Roger (dir. M. Tre-
liński) for Polskie Wydawnictwo Au-
diowizualne. She has performed at 
the National Theater in Warsaw, as well 
as on stages in Basel, Bern, Freiburg,  
Stuttgart and Bilbao (Despina in W. A. 
Mozart’s Così fan tutte, 2008). Her  
repertoire also includes numerous art 
songs and oratorio music.

Aleksandra 
Buczek

  Tenor. Urodzony w Jen-Ji (Chiny), Xu Chang ukończył studia w zakresie śpiewu  
w Akademii Muzycznej w Pekinie oraz w Narodowym Uniwersytecie Sztuki i Muzyki  
w Tokio. W 2001 został członkiem zespołu śpiewaków Opery w Ulm. 
W 2002 zdobył dwie pierwsze nagrody: w Międzynarodowym 
Konkursie Tenorów w Trogir oraz w Międzynarodowym Kon-
kursie „Vincenzo Bellini“.  Od sezonu 2006/07 Xu Chang wystę-
puje w Operze Meiningen, gdzie śpiewał partie Don Ottavia  
w Don Giovannim W.A. Mozarta, Manrica w Trubadurze  

G. Verdiego oraz tytułową w Andrea Chénier  
U. Giordana. Artysta koncertuje we  

Włoszech, Niemczech i w Chinach.

 Tenor.  
Born in Jen-Ji (China), Xu Chang 

holds degrees in singing from the Academy of  
Music in Beijing as well as the National University 
of Fine Arts and Music in Tokyo. In 2001, he joined  

the ensemble of the Ulm Opera. In 2002, he 
won two 1st Prizes: at the International Tenors  
Competition in Trogir, and at the Concorso 

Internazionale Vincenzo Bellini. Since the 
2006/07 season, Xu Chang has been perform- 

ing at Opera Meiningen, where he has sung 
Don Ottavio in Mozart’s Don Giovanni,  
Manrico in Verdi’s Il Trovatore and the title 
role in U. Giordano’s Andrea Chénier. The 

artist concertizes in Italy, Germany and 
China.
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Xu Chang

Fot./Photo: H.H. Dohmen
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  Baryton. Rozpocząwszy muzyczną 
edukację od nauki gry na fortepianie, 
Florian Sempey ukończył studia dyplo-
mem w klasie Françoise Detchnenique 
(śpiew) oraz Alaina Pereza (fortepian) 
w konserwatorium w Libourne. W 2007 
został przyjęty do klasy Maryse Castets 
w Conservatoire National de Bordeaux, 
gdzie uczestniczył w licznych projektach 
i kursach mistrzowskich.
 Po kilku znaczących sukcesach 
konkursowych artysta zadebiutował  
w Opéra de Bordeaux w 2010 rolą Papa-
gena. Jego repertuar obejmuje partie 
w dziełach takich kompozytorów, jak 
Bizet, Weill i Ravel. Powrócił do Opery  
w Bordeaux na występ z pianistką  
Martine Marcuz. Ostatnio przystąpił do 
Atelier Lyrique w pary-
skiej Operze Narodowej.
 W sezonie 2011/12 
Florian Sempey zaśpie-
wa w Madame Butterfly 
(Yamadori), Carmina bu-
rana (solista), Rigoletcie 
(Marullo) i La finta giar-
diniera (Nardo). Również 
na następny sezon pla-
nuje wykonanie partii ty-
tułowej w Cyruliku sewil-
skim oraz  -  ponownie 
Papagena w Czarodziej-
skim flecie.

  Baritone. Having begun his musical 
education with piano lessons, Florian 
Sempey completed a course of study 
and received his diploma in the studios 
of Françoise Detchnenique (singing) 
and Alain Perez (piano) at the conservatory  
in Libourne. In 2007, he entered the  
studio of Maryse Castets at the Conser- 
vatoire National de Bordeaux, where he 
participated in numerous projects and 
master classes.
 After scoring several prestigious  
competition successes, the artist  
debuted as Papageno at the Bordeaux 
Opera in 2010. His repertoire includes 
roles in works by such composers as  
Bizet, Weill and Ravel. He has also  
returned to the Bordeaux Opera for 
a recital with pianist  
Martine Marcuz, and 
recently joined the 
Atelier Lyrique at 
the Opéra National 

de Paris.
 Florian Sempey’s 2011–2012 
season will see him in Madama 
Butterfly (Yamadori), Carmina bu-
rana (soloist), Rigoletto (Marullo) 
and La finta giardiniera (Nardo). 
Also projected for next season 
is the title role in Il barbiere di 
Siviglia and a reprise of Die 
Zauberflöte.

Florian 
Sempey
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   Bas. Muzyczną edukację rozpoczął  
w Tokio, a w 2007 ukończył z wyróżnieniem 
studia w wiedeńskim Uniwersytecie Mu-
zycznym. Od tego momentu można było 
go słyszeć w salach Kammeroper Schloss 
Rheinsberg i Oper Graz oraz na festiwa-
lach Salzburger Festspiele i styriarte Graz, 
pod batutą dyrygentów takich, jak Gerd  
Albrecht, Nicolaus Harnoncourt i Dirk  
Kaftan.
 Od 2008 artysta jest stałym człon-
kiem zespołu Volksoper Wien; w kwietniu 
2010 zadebiutował w Nowym Teatrze Na-
rodowym w Tokio. Jego repertuar obej-
muje partie w dziełach operowych m.in.  
Händla, Henzego, Webera, Verdiego, Mo-
zarta, Pucciniego, Bizeta, R. Straussa, Rossi-
niego i Zemlinskiego. Wśród planowanych 
występów gościnnych  należy podkreślić 
przede wszystkim role w Sprzedanej narze-
czonej Smetany oraz Don Giovannim Mo-
zarta.
 Obok kariery operowej Yasushi Hira-
no prowadzi również aktywną działalność 
koncertową. Jego zobowiązania zaprowa-
dziły go do Włoch, Holandii, Serbii, Czech  
i Japonii, jak też do Niemiec, gdzie w mar-
cu 2010 z Filharmonią Augsburską wystąpił 
jako Mefisto w Scenach faustowskich Schu-
manna.

 Since 2008, the artist has been 
a permanent member of the  

ensemble at Volksoper Wien; 
in April 2010, he debuted at the New  
National Theater in Tokyo. His repertoire  
includes roles in operatic works by such 
composers as Händel, Henze, Weber, 
Verdi, Mozart, Puccini, Bizet, R. Strauss, 
Rossini and Zemlinski. Among future 
engagements, to be highlighted are, 
above all, roles in Smetana’s The Bartered 
Bride and Mozart’s Don Giovanni.
 Aside from his opera career, Yasushi  
Hirano is active as a concert singer. His 
obligations have taken him to Italy,  
Holland, Serbia, the Czech Republic and 
Japan, as well as Germany, where he  
appeared in March 2010 with the  
Augsburg Philharmonic as Mephisto in 
Schumann’s Faust-Szenen.

Yasushi Hirano

��

 Bass. Having received his initial mu-
sical education in Tokyo, Yasushi Hirano 
graduated with distinction from the 
University of Music in Vienna in 2007. 
Since then, he has been heard in such 
halls as Kammeroper Schloss Rheins-
berg and Oper Graz, as well as at the 
Salzburger Festspielen and styriarte  
Graz, under the baton of such 
conductors as Gerd Albrecht,  
Nicolaus Harnoncourt and Dirk 
Kaftan. Fot./Photo:  z archiwum artysty /  from the artist’s archives
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  Tenor. Po czterech latach spędzo-
nych w Konserwatorium Bratysławskim 
Juraj Hollý studiuje obecnie u Gurgena 
Ovsepiana w bratysławskiej Akademii 
Muzycznej. Wśród najbardziej prestiżo-
wych nagród otrzymanych przez artystę 
należy wymienić: I nagrodę w Między-
narodowym Konkursie Wokalnym im. 
Antonína Dvořáka w Karlovych Varach 
(Czechy, 2009) oraz specjalną nagrodę 
w Konkursie im. Han-
sa Gabora Belvedere’a  
w Wiedniu (2010);  
w tym roku został finalistą w Międzyna-
rodowym Konkursie Śpiewania w Operze 
Barokowej im. Pietra Antoniego Cestie-
go w Innsbrucku oraz zdobył I nagrodę  
w Konkursie Mozartowskim Ad Honorem 
w Pradze.
 Juraj Hollý śpiewał tenorową partię 
solową w Requiem Mozarta z T. Hengel-
brockiem w Niemczech i z R. Beckiem  
w Japonii i Singapurze. W 2010 zaśpie-
wał rolę Anioła Śmierci w Przej-
ściu przez Morze Czerwone J. N. 
Hummla oraz zadebiutował  
w wiedeńskiej Operze Kameral- 
nej rolą Gernanda w Bezludnej 
wyspie Haydna. W tym roku wystą-
pił w Ostravie w Falstaffie Verdiego 
w partii Bardolfa, a w ramach  ob-
chodów jubileuszu
Plácido Domingo  
zaśpiewał w czerw- 
cu w Amsterda- 
mie w koncer- 
towym wy- 
konaniu Don 
Sancheza 
Liszta.

 Tenor. Having spent four years at 
the Bratislava Conservatory, Juraj Hollý  
is currently studying with Gurgen  
Ovsepian at the Bratislava Academy 
of Music. His most prestigious awards  
include 1st Prize at the International  
Antonín Dvořák Singing Competition 
in Karlovy Vary, Czech Republic (2009) 
and a special prize at the Hans Gabor  
Belvedere competition in Vienna (2010); 

this year, he was a 
finalist in the Pie-
tro Antonio Cesti 

International Singing Competition for  
Baroque Opera in Innsbruck and won 
1st Prize at the Ad Honorem Mozart  
Competition in Prague.
 Juraj Hollý has sung the tenor  
solo part in Mozart’s Requiem with 
T. Hengelbrock in Germany and R. Beck 
in Japan and Singapore. In 2010, he sang 
the role of the Angel of Death in J. N.  
Hummel’s Der Durchzug durchs Rote 

Meer and debuted at the Wiener 
Kammeroper as Gernando in 

Haydn’s opera L’isola disabitata.  
This year, he debuted in 
Ostrava as Bardolfo in Verdi’s  
Falstaff; in June, as part of  

Plácido Domingo’s birthday  
celebrations, he sang in a  

concert performance in  
Amsterdam of Liszt’s 

Don  Sanchez.

Juraj Hollý
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Jadwiga Postro¿na
 Mezzosopran. Absolwentka Akademii 
Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu 
w klasie Tadeusza Pszonki. Swoje umie-
jętności wokalne rozwijała biorąc udział  
w kursach mistrzowskich w Polsce i za gra-
nicą pod kierunkiem m.in. Heleny Łazarskiej, 
Carol Richardson, Teresy Żylis-Gary i Cri-
stiny Miatello. Laureatka I nagrody w Kon- 
kursie Wokalnym im. H. Halskiej (2007),  
III nagrody w Konkursie Wokalnym im. I.J. 
Paderewskiego w Bydgoszczy (2006) oraz 
wielu innych wyróżnień i nagród specjal-
nych w konkursach ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych. Współpracuje z Filhar-
moniami Wrocławską i Kaliską, Teatrami: 
Współczesnym we Wrocławiu, Polskim we 
Wrocławiu, Operą Bałtycką w Gdańsku oraz 
z Operetką Dolnośląską. Występowała m.in. 
w Czarodziejskim flecie Mozarta, The Little 
Sweep Brittena, Jasiu i Małgosi Humperdinc-
ka, Baronie cygańskim J. Straussa.

  Mezzo-soprano. A graduate of Ta-
deusz Pszonka’s studio at the K. Lipiński 
Academy of Music in Wrocław, Jadwiga 
Postrożna has developed her vocal skills 
by taking part in master classes in Poland 
and abroad under the direction of Helena 

Łazarska, Carol Richardson, Teresa Żylis-Gara, Cristina Miatello et al. The winner of 1st Prize  
in the H. Halska Voice Competition (2007) and 3rd Prize in the I. J. Paderewski Voice  
Competition in Bydgoszcz (2006), as well as many other distinctions and special prizes 
in national and international competitions, she collaborates with the Wrocław and Kalisz 
Philharmonics, and also with the Współczesny (Contemporary) and the Polski (Polish) 
Theaters in Wrocław, the Baltic Opera in Gdańsk and the Lower Silesian Operetta. She 
has appeared in, among other works, Mozart’s Die Zauberflöte, Britten’s The Little Sweep, 
Humperdinck’s Hänsel und Gretel and J. Strauss’ Der Zigeunerbaron.
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PIOTR MEDYCEUSZ     PIERRE DE MÉDICIS
AKT PIERWSZY
W pałacu Medyceuszów w Pizie odbywa się za-
bawa z okazji powrotu Piotra Medyceusza (który 
przybywa w towarzystwie Fra Antonia, wielkie-
go inkwizytora). Hrabia zakochany jest w Laurze  
Salviati, bratanicy Fra Antonia, i prosi go o jej 
rękę, obiecując w zamian władzę i dostojeństwa 
kościelne. Tymczasem Laura kocha z wzajem-
nością Juliana Medyceusza, brata Piotra („Och, 
czuła namiętność! Wszystko uśmiechnie się do ��

ACT I
In the Medici palace in Piza, a party takes place in 
honor of Pierre de Médicis’ return (he arrives in the 
company of Fra Antonio, the Grand Inquisitor).  
The Count is in love with Laura Salviati, Fra  
Antonio’s niece, and asks for her hand, promising 
in return ecclesiastical power and position.  Mean- 
while, Laura loves (and is loved by) Julien de 
Médicis, Pierre’s brother (‘Ô doux délire! / Tout 
va sourire / A nos beaux jours, / A nos amours!’  



               

��

Chór mieszany Filharmonii im. Karola 
Szymanowskiego w Krakowie 

Karol Szymanowski Philharmonic 
Mixed Choir in Kraków

  Zespół założony w 1945 liczy 85 arty-
stów, absolwentów szkół muzycznych. Od 
początku istnienia wykonał prawie 2000 
koncertów (w tym ponad 300 za granicą). 
Bogaty repertuar zespołu obejmuje około 
400 utworów od muzyki dawnej po pra-
wykonania dzieł polskich kompozytorów 
współczesnych (H.M. Górecki, K. Penderec-
ki, R. Palester). Towarzyszył wielu orkiestrom 
europejskim i uczestniczył w 39 festiwalach 
w całej Europie.
 Specjalizuje się w wykonaniach mo-
numentalnych dzieł oratoryjnych, mając 
w swoim repertuarze także opery. Do du-
żych osiągnięć dyskograficznych chóru 
należą nagrania muzyki filmowej W. Kilara 
(Drakula, Król ostatnich dni), a płyta z je-
go utworami – Krzesany, Angelus, Victoria 
– została nominowana do prestiżowej 
nagrody Fryderyk. Od lat zespół współ-
pracuje z K. Pendereckim. Kompozytor za-
dedykował chórowi fragment Pasji wg św. 
Łukasza - Stabat Mater. Nagranie Pasji zo-
stało uhonorowane Grand Prix du Disque.  
Zespół cieszy się sympatią publiczności,  
recenzentów i współpracujących z nim  
dyrygentów, a zagraniczne tournée zaskar-
biły mu opinię „ambasadora kultury pol-
skiej”.

 The Kraków Philharmonic Choir, 
founded in 1945, comprises 85 artists, 
graduates of music secondary schools,  
colleges and academies. Since the  
beginning of its existence, it has  
performed nearly 2000 concerts (includ- 
ing over 300 abroad). The ensemble’s 
substantial repertoire includes about 400 
works, from early music to premières of 
works by Polish contemporary composers 
(H. M. Górecki, K. Penderecki, R. Palester).  
It has accompanied many European  
orchestras and participated in 39 festivals 
all over Europe.
 The Choir specializes in perfor-
mances of monumental oratorio works; 
its repertoire includes operas as well. 
Among its major discographical achieve- 
ments are recordings of film music by 
W. Kilar (Dracula, A King for Burning), and 
its disc with Kilar’s works – Krzesany,  
Angelus, Victoria – was nominated for the 
prestigious Fryderyk award. For years, 
it has collaborated with K. Penderecki, 
who dedicated to the choir a fragment 
of his Passion – the sequence Stabat  
Mater. Its recording of the Passion  
According to St. Luke was honored with a 
Grand Prix du Disque. It enjoys the favor of 
audiences, reviewers and conductors, and 
its foreign tours have earned it the reputa-
tion of an ‘ambassador of Polish culture’.
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naszych pięknych dni”). Julian, czując zagrożenie 
ze strony hrabiego, błaga Laurę, żeby z nim ucie-
kła, ta jednak odmawia. Rozmowę podsłuchuje 
Fra Antonio. 

AKT DRUGI
Trwają obchody święta światła – Luminaria. Lud 
bawi się w ogrodach, a Hrabia, Laura i dworzanie 
oglądają balet: tancerze przedstawiają historię 
Diany, kochanej równocześnie przez boga Pana 
i Endymiona (gdy Diana, którą dosięgła strzała 
Amora, pada w ramiona Endymiona, Pan ude-
rza młodzieńca swoim oszczepem; wezwana 
na pomoc Wenus przywraca mu życie, a Pana 
przemienia w posąg). Hrabia dowiaduje się od 
Fra Antonia o uczuciach Laury i Juliana; chcąc ich 
rozdzielić, mianuje Juliana admirałem floty, by 
wysłać go na wojnę z niewiernymi. 

AKT TRZECI
Laura chroni się w domu rybaka nad brzegiem 
Arno. Czeka na umówiony znak od Juliana, jed-
nak nadchodzą Piotr z Fra Antoniem, którzy dają 
jej wybór: „Tron czy klasztor! Śmierć czy życie! 
Twój Pan za męża... czy Bóg”. Laura nie ma wąt-
pliwości: „Niebo mnie przywołuje”. Julian mo-
dli się przy grobie matki na Campo Santo, gdy 
przybiega Paolo z przyjaciółmi i opowiada, co 
zaszło między Laurą i Piotrem. Julian podejmuje 
decyzję:  „Do broni! Moi przyjaciele... Uratujmy tę,  
którą kocham! Uwolnijmy ojczyznę od tego 
skrajnego niebezpieczeństwa! Nie ma zmiłuj! 
Nie ma litości!”

AKT CZWARTY 
W gospodzie żołnierze piją wino, gdy słaniając 
się na nogach wchodzi ranny Piotr Medyceusz. 
W obliczu nadchodzącej śmierci odczuwa skru-
chę. Postanawia wybaczyć bratu i zwrócić mu 
Laurę, powstrzymując ją przed złożeniem wie-
czystych ślubów. Gdy jednak razem wkraczają 
do klasztoru, Fra Antonio oznajmia, że Laura zo-
stała już poślubiona Bogu. Piotr umiera, a chór 
mnichów i pokutników intonuje pieśń: „Chwała 
Bogu wszechmogącemu! Chwała Panu wieku-
istemu! On wskazuje swych wybranych i otwiera 
im niebo!”

[‘O sweet ecstasy ! / All will smile / Upon our  
pleasant days, / Upon our love !’]). Julien, sensing 
danger from the Count, pleads with Laura to  
elope with him, but she refuses. The conversation 
is overheard by Fra Antonio.

ACT II
Celebrations of the Festival of Lights – Luminaria 
– are in progress. The people amuse themselves 
in the gardens, and the Count, Laura and the 
courtiers watch a ballet: the dancers present the 
story of Diana, loved simultaneously by the god 
Pan and by Endymion (when Diana, who has 
been hit by one of Cupid’s arrows, falls into the 
arms of Endymion, Pan strikes the youth with 
his javelin; summoned to his aid, Venus brings 
him back to life and turns Pan into a statue).  
The Count finds out from Fra Antonio about  
Laura and Julien’s feelings; wanting to separate  
them, he names Julien admiral of the fleet in  
order to send him off to war with the infidels.

ACT III
Laura takes shelter in the home of a fisherman  
on the banks of the Arno. She awaits the  
appointed sign from Julien; however, Pierre and 
Fra Antonio arrive and give her a choice: ‘Ou le 
trône, ou le cloître!... ou la mort, ou la vie! / Ton 
maître pour époux... ou Dieu!’ [‘Either the throne,  
or the convent!... either death, or life! / Your  
master as a husband... or God!’] Laura has no  
doubts: ‘Non! le ciel m’appelle!’  [‘No! heaven calls 
to me!’]. Julien is praying by his mother’s grave in 
the Campo Santo when Paolo comes running 
with his friends and tells what has happened  
between Laura and Pierre. Julien makes a  
decision: ‘Aux armes!... mes amis... Sauvons celle  
que j’aime! / Délivrons la patrie en ce péril 
extrême! / Pas de merci ! pas dé pitié!’  [‘To arms!... 
My friends... Let us save the one I love! / Let us 
deliver the fatherland in this extreme peril! / No 
mercy! No pity!’

ACT IV
In a tavern, soldiers are drinking wine when the 
wounded Pierre de Médicis comes staggering  
in. In the face of impending death, he feels  
remorse. He decides to forgive his brother and 
return Laura to him, thereby preventing her from 

taking perpetual vows. However, when they enter the convent, Fra Antonio announces that Laura has 
already been wedded to God. Pierre dies, and a choir of monks and penitents intones the hymn: ‘Gloire 
au Dieu tout-puissant! gloire au maître éternel! / Il choisit ses élus et leur ouvre le ciel!’ [‘Glory to God  
Almighty! Glory to the Eternal Master! / He chooses His elect and opens heaven unto them!’]

��
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 Ukończyła Akademię Muzyczną  
w Krakowie w klasie dyrygentury chóral-
nej Arkadiusza Basztonia. Podczas studiów 
rozpoczęła współpracę z chórami ama-
torskimi, zdobywając doświadczenie jako 
dyrygent i doskonaląc tym samym swo-
je umiejętności (od 1983 prowadzi chór  
męski „Hasło”). 
 Od 1985 związana jest z Filharmonią  
im. K. Szymanowskiego w Krakowie, gdzie 
była najpierw chórzystką, a potem kie-
rownikiem i dyrygentem Chóru Kameral-
nego Filharmonii Krakowskiej (1989-93),  
z którym trzykrotnie odbyła tournée, 
brała udział w licznych koncertach oko-
licznościowych w kraju i za granicą oraz 
międzynarodowych festiwalach (Festiwal 
Muzyki Współczesnej „Futures Musiques”  
IV w Paryżu 1989; Miesiąc Kultury Europej-
skiej w Krakowie 1992), a także dokonała 
3 nagrań fonograficznych. W 1991 została 
asystentem chórmistrza chóru mieszane-
go Filharmonii Krakowskiej, po czym 
objęła kierownictwo nad tym 
zespołem (2009). 
 Koncertowała  
w Austrii, Czechach, 
Danii, Francji, na 
Litwie, Ukrainie,  
w Rumunii, Szwecji, 
Turcji, na Węgrzech  
i we Włoszech. 
Współpracuje z wielo-
ma wybitnymi dyrygenta-
mi i artystami z Polski  
i z zagranicy.

 A graduate of Arkadiusz Basztoń’s 
choral conducting studio at the Academy 
of Music in Kraków, Teresa Majka-Paca-
nek began collaborating with amateur  
choirs during her studies, gaining  
experience as a conductor and thereby 
honing her skills (since 1983, she has 
conducted the Hasło men’s choir).
 Since 1985, she has been associated 
with the K. Szymanowski Philharmonic  
in Kraków, where at first she was a  
choral artist, then director and conductor  
of the Kraków Philharmonic Chamber 
Choir (1989–93), with which she made 
three tours, took part in numerous  
concerts for special occasions in Poland 
and abroad, as well as in international 
festivals (Futures Musiques IV Contemp- 
orary Music Festival in Paris, 1989; Month 
of European Culture in Kraków, 1992), 
and also made 3 recordings. In 1991, 
she became assistant choirmaster of the 
Kraków Philharmonic mixed choir, after 

which she took over the leader-
ship of that ensemble (2009).

 She has concertized 
in Austria, the Czech Re-
public, Denmark, France, 
Hungary, Italy, Lithuania, 
Romania, Sweden, Turkey 

and Ukraine. She works with 
many distinguished conduc-

tors and artists from Poland 
and abroad.

Teresa Majka-Pacanek Krakowska Orkiestra Festiwalowa
Kraków Festival Orchestra
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  Zespół utworzony na potrzeby Festiwalu Muzyki Polskiej 
             An ensemble created for the purposes of the Festival of Polish Music.

Massimiliano 
Caldi

Fot./Photo: Jacek  Wrzesiński

  Urodzony w Mediolanie, laureat 
pierwszej nagrody w VI Międzynarodo-
wym Konkursie Dyrygentów im. G. Fitel-
berga w Katowicach (1999). Jest głów-
nym gościnnym dyrygentem Orkiestry 
Symfonicznej Filharmonii Śląskiej, pełnił 
też funkcję kierownika artystycznego Ślą-
skiej Orkiestry Kameralnej w Katowicach  
(2006-10).
 W Polsce regularnie koncertuje  
z Filharmonią Śląską; prowadził więk-
szość polskich orkiestr filharmonicznych. 
We Włoszech współpracuje z Valle d’Itria  
Festival, Stowarzyszeniem Serate Musicali  
w Mediolanie i Maggio Musicale Fioren-
tino, ponadto regularnie pracuje nad 

muzycznymi programami teatrów  
w Novarze, Bolonii i Mantui. Wy-

stępował w salach koncerto-
wych w Europie (Wiedeń, 
Linz, St. Petersburg, Amster-
dam, Baden-Baden, Bonn, 

Frankfurt, Mannheim), Izraelu  
i  w  Brazylii.Fot./Photo: Matteo Cremonini
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 Operowe dzieła, które prowadził, to 
m.in.: Orfeusz i Eurydyka Glucka, Cyganeria 
Pucciniego, Salome R. Straussa, Rigoletto, 
Traviata i Trubadur Verdiego, Cosí fan tutte 
i Wesele Figara Mozarta, Rapsodia satanica  
i Cavalleria rusticana Mascagniego, Cyru-
lik sewilski Rossiniego, Norma Belliniego,  
Carmina burana Orffa. 
 Dokonał rejestracji CD Salome Straus-
sa oraz Don Bucefalo i Re Lear Cagnoniego  
(Dynamic 2008), wydał też płytę Little Big 
Music z utworami Brittena, Holsta, Luto-
sławskiego i Kilara nagranymi wespół ze 
Śląską Orkiestrą Kameralną (DUX 2009).

 Born in Milan, Massimiliano Caldi 
was the 1st Prize winner in the 6th Grze-
gorz Fitelberg International Conducting 
Competition in Katowice (1999). He is the 
principal guest conductor of the Silesian 
Philharmonic, and has also held the post 
of artistic director of the Silesian Chamber 
Orchestra in Katowice (2006–10).
 In Poland, he concertizes regularly 
with the Silesian Philharmonic, and has 
led the majority of Poland’s philharmonic  
orchestras. In Italy, he collaborates 
with the Valle d’Itria Festival, the Serate  
Musicali Society in Milan and the  
Maggio Musicale Fiorentino; beyond 
this, he regularly works on musical  
programs at theaters in Novara, Bo- 
logna and Mantua. 

He has performed at concert halls in  
Europe (Vienna, Linz, St. Petersburg,  
Amsterdam, Baden-Baden, Bonn, Frank-
furt, Mannheim), Israel and Brazil.
 The operatic works he has led  
include, among others, Gluck’s Orfeo ed 
Euridice, Puccini’s La Bohème, R. Strauss’  
Salome, Verdi’s Rigoletto, La Traviata and 
Il Trovatore, Mozart’s Cosí fan tutte and 
Le nozze di Figaro, Mascagni’s Rapsodia  
satanica and Cavalleria rusticana, Rossini’s  
Il barbiere di Siviglia, Bellini’s Norma and 
Orff’s Carmina burana.
 He has made CD recordings of 
Strauss’ Salome, as well as Cagnoni’s Don 
Bucefalo and Re Lear (Dynamic 2008); he 
has also released the disc Little Big Music 
with works by Britten, Holst, Lutosławski 
and Kilar, recorded in collaboration with 
the Silesian Chamber Orchestra (DUX 
2009).

NIEDZIELA SUNDAY
24.07.2011

Niedziela, godz. 12.00 / Sunday, 12:00 pm
AULA COLLEGIUM NOVUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO  
COLLEGIUM NOVUM AUDITORIUM, JAGIELLONIAN UNIVERSITY 

Fryderyk Chopin: 
 Bolero a-moll op. 19 / Bolero in A minor op. 19 (1833)
 Scherzo E-dur op. 54 / Scherzo in E major op. 54 (1843)
 Fantazja f-moll op. 49 / Fantasia in F minor op. 49 (1841)
 Sonata h-moll op. 58 / Sonata in B minor op. 58 (1844)
  Allegro maestoso
  Scherzo
  Largo
  Presto, non tanto

Nikolay Khozyainov – fortepian / piano

�3Fot./Photo: Vico Chamla
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Bolero a-moll
... Nadaje się dla pianistów o bardzo biegłych palcach.
        

Bolero in A minor
... Suitable for pianists with very nimble fingers.
        James Huneker 

Jest to kompozycja delikatna, przepojona miłością, obraz pełen południowego 
żaru i wstydliwości, oddania się i nieśmiałości... 

This is a delicate composition imbued with love, an image full of southern ardor 
and shyness, devotion and bashfulness...
                   Robert Schumann

(list do Juliana Fontany)

Scherzo E-dur
Romantyzm znał dwie twarze scherza jako gatunku: baśniową i demoniczną. 
Baśniowa czerpała inspiracje ze świata Snu nocy letniej, demoniczna –  
z nocnego sabatu czarownic.
  (...) Scherzo E-dur jest inne. Bliższe baśniowej sferze wyobraźni, 
choć oczyszczonej z elfów i dziwożon. (...) Dwie kategorie ekspresji budują ten 
zachwycający niepokalanym pięknem brzmienia poemat pianistyczny: ekspre-
sja gry i ekspresja miłości.
       Mieczysław Tomaszewski

Fantazja f-moll

Dzis skonczylem Fantazja - i niebo piekn
e, smutno mi na sercu - ale 

to nic nie szkodzi. Zeby inaczej bylo, mo
ze by moja egzystencja nikomu 

na nic sie nie przydala.

Sonata h-moll

Czuje się, że była pisana z filozoficznym dystansem do spraw tego świata. Nad 
momentami pełnych energii porywów – takich jak początkowe takty części 
pierwszej i ostatniej, albo rzadkich akcentów siły i grozy, górę biorą długie 
chwile wypełnione refleksją, zamyśleniem lub swobodnymi wędrówkami wy-
obraźni. Zarazem – emanujące pięknem wyjątkowym i szczególnym.

       Mieczysław Tomaszewski

Scherzo in E major
Romanticism knew two faces of the scherzo as a genre: the fairytale and the 
demonic. The fairytale drew inspiration from the world of A Midsummer Night’s 
Dream; and the demonic, from a nighttime witches’ sabbat.
  (...) The Scherzo in E major is different. Closer to the fairytale sphere 
of the imagination, though purged of elves and the female swamp demons of 
Polish mythology known as dziwożony. (...) Two categories of expression create 
this pianistic poem enchanting in the immaculate beauty of its sound:  
expression of playing and expression of love.
       Mieczysław Tomaszewski

(letter to Julian Fontana)

Fantasia in F minor

Today I finished the Fantasia – and th
e sky is beautiful; sadness 

weighs upon my heart – but there’s no 
harm in it. If it were any 

different, perhaps my existence would b
e of no use to anyone.

Sonata in B minor

I feel that it was written with a philosophical distance to the matters of this 
world. Taking the upper hand over momentary energetic outbursts – such 
as the initial measures of the first and last movements, or the rare accents of 
power and terror – are long segments filled with reflection, thought or free 
wandering of the imagination. At the same time – emanating an exceptional 
and special beauty.
       Mieczysław Tomaszewski
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Nikolay 
Khozyainov

 Urodził się w 1992 w Błagowiesz-
czeńsku, w Republice Baszkirii (Rosja). Jest 
studentem moskiewskiego Konserwato-
rium im. P.I. Czajkowskiego w klasie forte-
pianu Michaiła Woskriesienskiego. Zwy-
cięzca Międzynarodowego Konkursu im.  
A. Skriabina w Paryżu (2008) i laureat  
drugiej nagrody w VI Międzynarodowym 
Konkursie Chopinowskim dla Młodych 
Pianistów w Moskwie. Wziął udział w Festi-
walu Gdańska Jesień Pianistyczna w Filhar-
monii Bałtyckiej oraz Międzynarodowym 
Festiwalu Muzycznym Mozarta i Czajkow-
skiego w Paryżu (2009). Najmłodszy fina-
lista XVI Międzynarodowego Konkursu 
Pianistycznego im. Fryderyka Chopina  
w Warszawie w 2010 roku, zdobywca wie-
lu nagród pozaregulaminowych. Lubiany 
przez melomanów, przez krytykę oceniony 
jako „najdojrzalszy interpretator Chopina”.
 Jako solista koncertował z orkiestrami symfonicznymi w Rosji. Występował z liczny-
mi recitalami w prestiżowych salach Rosji, Niemiec, Polski, Czech, Stanów Zjednoczonych  
i Afryki Południowej. W listopadzie 2010 zagrał recital w Filharmonii Świętokrzyskiej, pre-
zentując znakomite interpretacje dzieł Chopina.

 Born in 1992 in Blagoveshchensk, 
Bashkortostan (Russia), Nikolay Kho-
zyainov is studying piano with Mikhail  
Voskresensky at the Tchaikovsky Con-

servatory in Moscow. The winner of 
1st Prize at the Alexander Scriabin 

International Competition in  
Paris (2008) and 2nd prize at 
the 6th International Chopin 
Competition for Young Pianists  

in Moscow, he has taken part 
in the Gdańsk Autumn Piano  

Festival at the Baltic Philharmonic Hall, 
as well as in the Mozart and Tchaikovsky  
International Music Festival in Paris 
(2009). As the youngest finalist at the 
16th Fryderyk Chopin International Piano 
Competition in Warsaw in 2010, he won 
many special prizes. He is well-liked by  
audiences and rated as ‘the most mature 
interpreter of Chopin’ by critics.
 As a soloist, the artist has performed 
with symphony orchestras in Russia. He 
has given numerous recitals at renowned 
concert halls in Russia, Germany, Poland, 
the Czech Republic, the United States 
and South Africa. In November 2010, he 
played a recital at the Kielce Philharmonic 
Hall, presenting superb interpretations of 
works by Chopin. 

NIEDZIELA SUNDAY
24.07.2011

Niedziela, godz. 20.30 / Sunday, 8:30 pm
BAZYLIKA OO. FRANCISZKANÓW / BASILICA OF THE FRANCISCAN 
FATHERS

Józef Elsner – Solemnis Coronationis Missa in C op. 51 (1829),  
ca. 42’
Karol Kurpiński – Te Deum na głosy solowe, chór mieszany  
i orkiestrę / Te Deum for solo voices, mixed choir and orchestra 
(1829) ca. 38’

Sabina von Walther – sopran / soprano
Manuela Leonhartsberger – mezzosopran / mezzo-soprano
Tanja ariane Baumgartner – alt / alto
Thomas Ebenstein – tenor
Kirlianit Cortes – tenor
Liudas Mikalauskas – bas / bass
Chór Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie   
K. Szymanowski Philharmonic Choir in Kraków
Teresa Majka-Pacanek – przygotowanie chóru / choirmaster
Krakowska Orkiestra Festiwalowa / Kraków Festival Orchestra
Kaspar Zehnder – dyrygent / conductor

Fot./Photo: z archiwum artysty / from the artist’s archive
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Karol Kurpiński – Te Deum

Te Deum laudamus (Ciebie, Boga wysławiamy) to wczesnochrześcijański 
hymn modlitewny, napisany ok. 400 roku. Kompozytorzy wszystkich epok sięgali 
po ten tekst przy specjalnych, uroczystych okazjach. Kurpiński Te Deum napisał 
wbrew woli, z rozkazu władz, dla uświetnienia koronacji cara Mikołaja I na króla 
Polski. Prawykonanie odbyło się podczas uroczystości koronacyjnych 24 maja 
1829 w Bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Dyrygował 
kompozytor. (...) Kompozycja zachwyca rozmachem, miejscami przypomina 
oratoria Handla.     
    z materiałów Państwowej Opery Bałtyckiej

Karol Kurpiński – Te Deum

Te Deum laudamus is an early Christian prayer hymn, written ca. 400. 
Composers of all eras have turned their hands to this text for special, festive 
occasions. Kurpiński wrote his Te Deum unwillingly, at the command of the au-
thorities, to grace the coronation of tsar Nicholas I as King of Poland. The world 
première took place during the coronation ceremonies on 24 May 1829 at the 
Cathedral Basilica of St. John the Baptist in Warsaw. It was conducted by the 
composer. (...) The composition is amazing in its panache, in places resembling 
the oratorios of Handel.
    Materials from the Baltic State Opera

Józef Elsner – Solemnis Coronationis Missa in C

Prawykonanie Mszy solennej odbyło się pod dyrekcją samego kompozytora  
w dniu 24 maja 1829 w Katedrze św. Jana w Warszawie podczas koronacji 
[cara] Mikołaja I na króla Polski. (...) Prawykonanie,  przy pomocy aparatu wy-
konawczego złożonego z 300 muzyków, stało się wydarzeniem artystycznym  
i znalazło oddźwięk na łamach prasy polskiej. Współudział Lipińskiego w owym 
wykonaniu odnotował również sam kompozytor w swoim Sumariuszu pisząc: 
„... zjechał do Warszawy Lipiński, na koronację, jednocześnie z Paganinim; (...) 
Ponieważ przyjechał w przeddzień uroczystości, nie mógł przeto być na próbie 
mszy mojej, którą na ten cel napisałem, jednakże odważył się stanąć przed 
pierwszym skrzypkiem w zamiarze dyrygowania i odegrania skrzypcowego 
sola podczas Benedictus. (...) Doskonale odegrał Lipiński rzeczone solo, pomimo 
niezadośćuczynienia pierwszemu jego żądaniu”.
       Maria Zduniak

Józef Elsner – Solemnis Coronationis Missa in C

The world première of the Missa solemnis took place under the direction of the 
composer himself on 24 May 1829 at St. John’s Cathedral in Warsaw during the 
coronation of [tsar] Nicholas I as King of Poland. (...) The première, with the aid 
of performance resources comprised of 300 musicians, became an artistic event 
and found resonance on the pages of the Polish press. Lipiński’s participation 
in this performance was also noted by the composer himself in his Summary, 
in which he wrote: ‘... Lipiński arrived in Warsaw for the coronation at the same 
time as Paganini; (...) Because he arrived the day before the ceremony, he was 
not able to be at the rehearsal for my Mass, which I had written for the  
occasion; nevertheless, he had the temerity to stand up before the concertmaster 
with the intent of conducting and playing the violin solo during the Benedictus. 
(...) Lipiński played said solo perfectly, despite the non-fulfillment of his first 
demand.’
       Maria Zduniak

O Elsnerze duzo wczoraj mówiono i chwal
ono ja-

kies jego wariacje na orkiestre z echem;
 powie-

dzialem, ze gdyby jego koronacyjna msze
 uslyszeli, 

dopiero by mogli powiedziec, co to za ko
mpozytor.

(list do rodziców)

Much was said yesterday about Elsner and
 some 

variations of his for orchestra were wid
ely 

praised; I said that if they were to he
ar his 

coronation mass, only then would they b
e able to 

say what kind of composer he is.

(letter to his parents)



 Soprano. Born in Rome, Sabina von 
Walther studied at the Universität für 
Musik und darstellende Kunst in Vienna 
with Helena Łazarska and Walter Berry, 
followed by master classes with Dietrich 
Fischer-Dieskau and Leone Magiera.
 The singer debuted in Austria in the 
role of Clorinda (Monteverdi’s Combatti-
mento di Tancredi e Clorinda). Since 2002, 
she has been an ensemble member at 
the Nuremberg Opera. Her repertoire 
includes lead and title roles in operas by 
Gluck, Mozart, Rossini, Verdi, Wagner, Bi-
zet, R. Strauss and Poulenc. She opened 
the 2004/2005 season at La Scala Milan 
as Asterio in Salieri’s L’Europa riconosciuta 
(Muti/Ronconi), and has appeared at the 
Maggio Musicale Fiorentino festival.
 As a concert artist, Sabina von Wal-
ther has sung Bach’s Passions, Händel‘s 
Messiah, Handel’s and Blow’s Odes to 
St. Cecilia, Haydn’s Creation, Mozart’s Re-
quiem, Rossini‘s Stabat Mater, Schubert’s 
Lazarus, Mendelssohn’s Paulus, Mahler’s 
Symphony no. 4, Britten’s Les Illuminations, 
Bruckner’s Te Deum and Górecki’s Sym-
phony no. 3.

 Sopran. Urodzona w Rzymie, Sabina von Walther studiowała w Universität für Musik 
und darstellende Kunst w Wiedniu u Heleny Łazarskiej i Waltera Berry’ego, a następnie 
uczęszczała na kursy mistrzowskie u Dietricha Fischer-Dieskaua i Leone Magiery.
 Śpiewaczka zadebiutowała w Austrii rolą Clorindy (Il combattimento di Tancre-
di e Clorinda Monteverdiego). Od 2002 jest członkinią zespołu Opery Norymberskiej.  
Posiada w swoim repertuarze główne i tytułowe partie w operach Glucka, Mozarta,  
Rossiniego, Verdiego, Wagnera, Bizeta, R. Straussa i Poulenca. Zainaugurowała sezon 
2004/05 w mediolańskiej La Scali jako Asterio w L’Europa riconosciuta Salieriego (Muti/
Ronconi), występowała również na festiwalu Maggio Musicale Fiorentino.
 Jako artystka koncertowa Sabina 
von Walther śpiewała w pasjach Ba-
cha, Mesjaszu Handla, Odach do św. Ce-
cylii Handla i Blowa, Stworzeniu świata 
Haydna, Requiem Mozarta, Stabat Mater 
Rossiniego, Łazarzu Schuberta, Paulusie 
Mendelssohna, IV Symfonii Mahlera, Ilu-
minacjach Brittena, Te Deum Brucknera  
i III Symfonii Góreckiego.
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Sabina von Walther

Fot./Photo: Polonia
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 Mezzosopran. Urodzona w Linzu 
(Austria), ukończyła z wyróżnieniem studia  
w zakresie śpiewu solowego oraz wycho-
wania muzycznego (śpiew/fortepian).  Obe- 
cnie odbywa studia magisterskie w zakre-
sie śpiewu i opery u Heleny Łazarskiej (od 
2009) w Konserwatorium Uniwersytetu 
Wiedeńskiego. Była stypendystką Britten- 
-Pears Young Artist Program (opera/pieśń 
– lato 2010) oraz wielu kursów mistrzow-
skich, jest także laureatką kilku ważnych 
konkursów.
 Artystka zaśpiewała role w takich 
dziełach, jak Zemsta nietoperza, Wesele Fi-
gara, Czarodziejski flet, Amahl i nocni goście, 
Gianni Schicchi, Baron cygański, Dydona  
i Eneasz oraz Ruut Floriana Maierla (prapre-
miera 2010) i występowała na wiedeńskim 
Osterklang Festival. Jako śpiewaczka kon-
certowa zadebiutowała w wiedeńskim Mu-
sikverein w Pieśniach wędrownego czeladni-
ka Mahlera. Wśród projektów na najbliższą 
przyszłość znajdują się dwie produkcje 
Neue Oper Wien (Emilia w Baalu Friedri-
cha Cerhy i Kapłanka w Grammie Sáncheza  
Verdú) oraz cykl kantat Bacha.

 Mezzo-soprano. Born in Linz,  
Austria, Manuela Leonhartsberger holds 
degrees with distinction in solo voice and 
music education (voice/piano). Presently  
enrolled as a master’s degree student in 
voice and opera at the Konservatorium 
Wien University, she has been coached 
by Helena Lazarska since 2009. She has  
received scholarships to participate in  
the Britten-Pears Young Artist Programme 
(opera/Lied – summer 2010), as well as 
many master classes, and has won prizes 
at several important competitions.
 The artist has sung roles in such  
operas as Die Fledermaus, Le nozze di  
Figaro, Die Zauberflöte, Amahl and the  
Night Visitors, Gianni Schicchi, Der Zigeuner-
baron, Dido and Aeneas, as well as Florian 
Maierl’s Ruut (world première 2010), and 
has appeared at the Osterklang Festival  
in Vienna. As a concert singer, she  
debuted at the Vienna Musikverein in 
Mahler’s Lieder eines fahrenden Gesel-
len. Upcoming projects include two 
Neue Oper Wien productions (Emilie in  
Friedrich Cerha’s Baal and the Priestess 
in Sánchez Verdú’s Gramma), as well as a  
series of Bach cantatas.
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 Alt. Urodzona w Niemczech, stu-
diowała grę na skrzypcach we Freiburgu 
oraz śpiew w Karlsruhe i Wiedniu u Heleny 
Łazarskiej, a także uczestniczyła w wielu 
kursach mistrzowskich. Jest finalistką kil-
ku konkursów wokalnych i laureatką XVIII  
Concorso Valsesia Musica w Varallo (Wło-
chy).
 Do 2008 artystka była członkinią Te-
atru Lucerńskiego. W jej repertuarze zna-
lazły się role w operach takich, jak Cosí fan 
tutte, Werter, Falstaff, Opowieści Hoffmanna, 
Armida i Żywot rozpustnika. Jako solistka 
koncertowa występowała w ważnych sa-
lach całej Europy wykonując utwory m.in. 
Bacha, Beethovena, Mahlera i Verdiego.
 Od 2009 Tanja Ariane Baumgartner 
jest solistką Opery Frankfurckiej, gdzie wy-
stępowała w Kobiecie bez cienia, Dafne, Don 
Carlosie, Balu maskowym i Nabucco. W 2010 
zadebiutowała na Festiwalu Salzburskim  
w Lulu Albana Berga. Wśród planów na 
przyszłość znajdują się główne i tytułowe 
partie w Żołnierzach Bernda Aloisa Zim-
mermanna, Zamku Sinobrodego Bartóka, 
Pieśn o Ziemi Mahlera (inscenizowana), Me-
dei Reimanna, Pentesilei Schoecka i Adrianie 
Lecouvreur Francesco Cilei.

 Alto. Born in Germany, Tanja Ariane  
Baumgartner studied violin in Freiburg  
and voice in Karlsruhe and Vienna 
with Helena Łazarska, and has taken  
numerous master classes. A finalist in  
several singing competitions, she was a 
prizewinner at the 18th Concorso Valsesia 
Musica in Varallo (Italy).
 Until 2008, the artist was a mem-

Tanja Ariane 
Baumgartner

ber of the Lucerne Theater. Repertoire  
included roles in such operas as Così 
fan tutte, Werther, Falstaff, Les contes  
d’Hoffmann, Armide and The Rake’s  
Progress. As a concert soloist, she has 
appeared in major halls all over Europe 
with works by such composers as Bach, 
Beethoven, Mahler and Verdi.
 Since 2009, Tanja Ariane Baumgart-
ner has been a member of the Frankfurt 
Opera, where she has appeared in Die 
Frau ohne Schatten, Daphne, Don  
Carlos, Un ballo in maschera 
and Nabucco. In 2010, she 
debuted at the Salzburg 
Festival in Alban Berg’s 
Lulu. Future plans 
include major and title 
roles in Bernd Alois  
Zimmermann’s Die  
Soldaten, Bartók’s  
Bluebeard’s Castle,  
Mahler’s Das Lied von der 
Erde (staged), Reimann’s 
Medea, Schoeck’s  
Penthesilea and Cilea’s 
Adriana Lecouvreur.

Fot./Photo: T+T Fotografie 103



Thomas 
Ebenstein
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 Tenor. Uro- 
dzony w Ka-
ryntii (Austria), 
ukończył z wy-
różnieniem stu-
dia w wiedeńskim 
Universität für Musik 
and darstellende Kunst 
w klasie Heleny Łazarskiej, 
do której w dalszym ciągu 
uczęszcza na konsultacje. 
Odbył również studia z zakresu 
Lied u Roberta Holla. Śpiewak jest 
laureatem kilku konkursów, w tym Mię-
dzynarodowego Konkursu im. Antonína 
Dvořáka w Karlovych Varach (2001).
 Artysta występował gościnnie na 
ważnych międzynarodowych festiwalach,  
m.in. we Wiedniu, Salzburgu, Karyn-
tii, Szlezwiku-Holsztynie, Bergen i Hong 
Kongu. Od 2004 jest członkiem Opery Ko-
micznej w Berlinie. Posiada w repertuarze 
partie z oper Glucka, Mozarta, Beethove-
na, Offenbacha, Verdiego, Czajkowskie-
go, R. Straussa, Prokofiewa, Weilla, Berga,  
J. Straussa syna, Lehára, Künnekego, Zelle-
ra, Portera, Sondheima i Bernsteina. Wyko-
nuje także repertuar pieśniowy oraz muzy-
kę religijną.

 Wśród planów Thomasa Ebensteina 
na najbliższą przyszłość znajdują się nowe 
role w operach Wagnera, R. Straussa, Sme-
tany, Webera i Poulenca. Artysta dokonał 
nagrania na żywo opery Fidelio Beethove-
na z Filharmonią Berlińską dla wytwórni 
EMI Classics.

 Tenor. Born in Carinthia, Austria, Tho-
mas Ebenstein graduated with honors 
from the voice studio of Helena Łazar-
ska at Vienna’s Universität für Musik and  
darstellende Kunst, and is still coached by 
her. He has also studied German Lied with 
Robert Holl. The singer has won several 
competitions, among them the Antonín 
Dvořák International Competition in Kar-
lovy Vary (2001).
 The artist has made guest appear- 
ances at major international festivals 
in such places as Vienna, Salzburg, Ca- 
rinthia, Schleswig-Holstein, Bergen and 
Hong Kong. He has been a member of  
Komische Oper Berlin since 2004. Reper-
toire includes roles in operas by Gluck, 
Mozart, Beethoven, Offenbach, Verdi, 
Tchaikovsky, R. Strauss, Prokofiev, Weill, 
Berg, J. Strauss II, Lehár, Künneke, Zeller, 
Porter, Sondheim and Bernstein. He also 
performs Lieder and sacred music.
 Thomas Ebenstein’s plans for the  
immediate future include new roles in 
operas by Wagner, R. Strauss, Smetana, 
Weber and Poulenc. He has made a live  
recording of Fidelio with the Berlin  
Philharmonic for EMI Classics.

Kirlianit 

Cortes
  Tenor. Wykształcenie muzyczne zdo-
bywał na Universidad del Quindio i w Te-
atrze Wielkim w Hawanie, gdzie studiował 
śpiew i interpretację u Ramóna Cháveza  
i Manuela Duchezne’a. Uzupełniał wy-
kształcenie na  Universität für Musik und 
darstellende Kunst w Wiedniu m.in. u Hele-
ny Łazarskiej i Marjany Lipovšek. Brał udział  
w wielu kursach mistrzowskich.
 Zadebiutował w Bogocie partią Borsy  
w operze Rigoletto Verdiego. Od tego mo-
mentu artysta występował w teatrach  
Europy i Azji m.in. jako Ernesto w Don  
Pasquale Donizettiego, Dr. Stone w Help, 
Help, the Globolinks! Menottiego i Ferrando 
w Cosí fan tutte Mozarta. Ponadto wykony-
wał role w La fedeltà premiata i L´infedeltà 
delusa Haydna, Kopciuszku Rossiniego, 
Trouble in Tahiti L. Bernsteina, La finta  
giardiniera Mozarta i Śpiewakach norymber-
skich Wagnera.
 W 2009 Kirlianit Cortes zdobył II na-
grodę w I Europejskim Konkursie Tenorów 
im. Jana Kiepury w Sosnowcu.

  Tenor. Educated in music at the Universidad del Quindio and Gran Teatro in Hava-
na, Kirlianit Cortes studied singing and interpretation with Ramón Chávez and Manuel  
Duchezne. He furthered his education at the Universität für Musik und darstellende 
Kunst in Vienna with Helena Łazarska and Marjana Lipovšek. He has taken part in many 
master classes.
 The artist debuted in Bogotá as Borsa in Verdi’s Rigoletto. Since then, he has  
appeared at theaters in Europe and Asia in, among other roles, Ernesto in Donizetti’s  

Don Pasquale, Dr. Stone in Menotti’s 
Help, Help, the Globolinks! and Ferrando 
in Mozart’s Cosí fan tutte. Beyond this, 
he has also performed roles in Haydn’s  
La fedeltà premiata and L’infedeltà delu-

sa, Rossini’s La Cenerentola, L. Bernstein’s 
Trouble in Tahiti in Vienna, Mozart’s La finta 
giardiniera and Wagner’s Die Meistersinger 
von Nürnberg.
    In 2009, Kirlianit Cortes won 2nd Prize  
at the 1st Jan Kiepura European Tenor 
Competition in Sosnowiec.
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Liudas Mikalauskas

 Bass. Born in 1985, Liudas Mika-
lauskas is presently a master’s degree 
student in S. Martinaitytė’s studio at the  
Lithuanian Academy of Music and  
Theater in Kaunas. He has also studied 
with J. Price and J. Samuel at the Royal 
Welsh College of Music and Drama, and 
taken part in numerous master classes.
 The artist already has a very active 
stage career. He is a soloist at the Lithu-
anian National Opera and Ballet Theater 
and the Kaunas State Musical Theater, and 
has debuted with all of the music theaters 
in his homeland, performing in operas 
by such composers as Pergolesi, Mozart, 
Rossini, Gounod, Giordano and Verdi, and 
musicals by Brubeck and Ricci.
 Liudas Mikalauskas has participated  
in many festivals in, among other  
countries, Lithuania, Ukraine, Russia,  

Poland, Estonia, Germany and the  
United Kingdom, and performed 
with major opera and symphony 

orchestras in Lithuania and Poland. 
He is the winner of numerous  

international competitions, includ-
ing the Ada Sari Competition and 
the Adam Didur Competition in 
Poland.

  Bas. Urodzony w 1985, odbywa obecnie studia magisterskie w klasie S. Martinaitytė 
w Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru w Kownie. Studiował także u J. Price i J. Samuel  
w Royal Welsh College of Music and Drama oraz uczestniczył w licznych kursach mi-
strzowskich.
 Artysta prowadzi niezwykle aktywną działalność sceniczną. Jest solistą Litewskiej 
Narodowej Opery i Teatru Baletowego oraz Kowieńskiego Państwowego Teatru Mu-
zycznego, ponadto występował we wszystkich teatrach muzycznych swojej ojczyzny, 
śpiewając w operach m.in. Pergolesiego, 
Mozarta, Rossiniego, Gounoda, Giordano 
i Verdiego oraz w musicalach Brubecka  
i  Ricciego.
 Liudas Mikalauskas uczestniczył  
w wielu festiwalach, m.in. na Litwie, Ukra-
inie, w Rosji, Polsce, Estonii, Niemczech  
i Wielkiej Brytanii, oraz występował z waż-
nymi orkiestrami symfonicznymi i opero-
wymi na Litwie i w Polsce. Jest laureatem 
licznych konkursów międzynarodowych, 
w tym Konkursów im. Ady Sari oraz im. 
Adama Didura w Polsce.

Chór mieszany Filharmonii im. Karola 
Szymanowskiego w Krakowie  
Karol Szymanowski Philharmonic 
Mixed Choir in Kraków
Zob. s. 89. / See p. 89.

Fot./Photo: Algimantas Macijauskas

Kaspar 
Zehnder
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 Having obtained degrees in classical  
languages (Lyceum, Bern) and music 
(Bern Academy of Arts), Kaspar Zehnder 
furthered his education at master classes 
in Zürich with such conductors as Ralf 
Weikert, Werner-Andreas Albert and Horst 
Stein. He also studied chamber music and 
was a member of the European Mozart 
Academy.
 After his 
debut at La 
Scala Milan 
in 2007, 
Zehnder 

 Ukończywszy studia w zakresie filo-
logii klasycznej (Lyceum, Bern) oraz muzy-
ki (Bern Academy of Arts), Kaspar Zehnder 
uzupełniał edukację na kursach mistrzow-
skich w Zurychu u takich dyrygentów, jak 
Ralf Weikert, Werner Andreas Albert i Horst 
Stein. Studiował również muzykę kameral-
ną i był członkiem Europejskiej Akademii 
Mozartowskiej.
 Po debiucie w mediolańskiej La Scali 
w 2007 Zehnder został głównym dyry-
gentem Praskiej Filharmonii Kameralnej 
(do 2008), z którą nadal łączy go bliska 
współpraca; współpracuje również z wie- 
loma innymi czołowymi orkiestrami 
i artystami europejskimi. Obecnie 
jest dyrektorem Murten Classics  
Festival, berneńskiego Zentrum Paul 
Klee oraz Ensemble Paul Klee.
 W tym sezonie, poza stałymi 
kontraktami, artysta występował 
na kilku festiwalach: Musica Sacra 
(Târgu Mures/Rumunia), Concen- 
tus Moraviae (Czechy), Pažaislis (Li-
twa). Repertuar obejmował m.in. muzy-
kę operową (Carmen Bizeta, Opowieści 
Hoffmanna Offenbacha, Wesele Figara 

Teresa Majka-Pacanek
Zob. s. 90. / See p. 90.

Fot./Photo: D
avid Port
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was principal conductor of the Prague 
Philharmonia until 2008, and continues 
to work closely with them, as well as with 
many other leading European orchestras  
and artists. He presently directs the  
Murten Classics Festival, Zentrum Paul 
Klee in Berne and Ensemble Paul Klee.
 This season, aside from regular  
collaborations, the artist has appeared 
at several festivals: Musica Sacra (Târgu  
Mures, Romania), Concentus Moraviae 
(Czech Republic), Pažaislis (Lithuania). 
Repertoire included, among other items, 
opera: Bizet’s Carmen, Offenbach’s Les  
Contes d’Hoffmann, Mozart’s Le nozze di  
Figaro; oratorio: Mendelssohn’s ‘Lobge-
sang’ Symphony, Dvořák’s Stabat Mater; 
and works by Swiss composers (A. Fure, 
A. Honegger, C. Mark)
 This summer, Kaspar Zehnder will 
release a new CD with mezzo-soprano  
Magdalena Kožená on Deutsche Gram-
mophon.

Mozarta), oratoryjną (Symfonia ‘Lobgesang’ 
Mendelssohna, Stabat Mater Dvořáka) 
oraz dzieła kompozytorów szwajcarskich  
(A. Fure, A. Honegger, C. Mark).
 W lecie br. Kaspar Zehnder wyda 
nową płytę CD z mezzosopranistką Mag-
daleną Koženą dla wytwórni Deutsche  
Grammophon.

10�
Fot./Photo: Dagmar Kneřová

8-16.07.2011
SALA BŁĘKITNA FILHARMONII IM. KAROLA  
SZYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE / BLUE ROOM, 
KAROL SZYMANOWSKI PHILHARMONIC  
IN KRAKÓW

WOKALNY KURS 
MISTRZOWSKI PROF. 
HELENY ŁAZARSKIEJ 
„MUZYKA POLSKA”   
PROF. HELENA ŁAZAR-
SKA INTERNATIONAL 
VOCAL MASTER CLASS 
‘POLISH MUSIC’

prof. Helena Łazarska – prowadzenie / leader
Grzegorz Biegas, Marcin Kozieł – akompaniato-
rzy / accompanists

Imprezy towarzysz¹ce
Accompanying events

Fot./Photo: Jiří Sláma
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 Sopran. Naukę śpiewu rozpoczęła  
w Krakowie u E. Janowicz-Kopaczyńskiej, 
kontynuując ją później w Państwowej 
Wyższej Szkole Muzycznej (dyplom 1962). 
Doskonaliła swe umiejętności w Paryżu  
(P. Bernac), Weimarze (L. Fischer) i Mediola-
nie (E. de Hidalgo). W latach 1964–72 była 
solistką Opery Śląskiej w Bytomiu.
 Sukcesy odnosiła przede wszystkim 
w repertuarze Mozartowskim (Czarodziejski 
flet – Pamina, Don Giovanni – Zerlina i Elwira, 
Wesele Figara – Zuzanna i Hrabina, Idomeneo 
– Ilia) oraz w partiach m.in. Micaëli (Carmen), 
Liù (Turandot), Małgorzaty (Faust), Tatiany 
(Eugeniusz Oniegin), Neddy (Pajace), Desde-
mony (Otello), które wykonywała także za 
granicą. Jednocześnie prowadziła intensyw-
ną działalność koncertową w całej Europie. 
Jej repertuar obejmuje utwory od baroku 
po współczesną awangardę. Występowała 
na festiwalach w Pradze, Barcelonie, Paryżu, 
„Holland-Festival”, w krajach byłego ZSRR  
i Ameryce oraz na Międzynarodowym Festi-
walu Warszawska Jesień. Dokonała szeregu 
prawykonań oraz wielu nagrań radiowych 
i telewizyjnych w Polsce, Belgii, Hiszpanii  
i  Holandii.
 Działalność pedagogiczną rozpoczęła 
w 1970 w uczelniach w Katowicach, Gdań-
sku i Krakowie, gdzie od 1980 była kierow-
nikiem Katedry Wokalistyki. W 1987 została 
zaangażowana jako profesor zwyczajny do 
Mozarteum w Salzburgu. Od 1991 pracuje 
w Hochschule für Musik und darstellende 
Kunst w Wiedniu (obecnie Universität für 
Musik und darstellende Kunst). Uczestniczy 
w pracach jury międzynarodowych kon-
kursów m.in. w Pradze, Genewie, Paryżu, 
Salzburgu, Caracas i ’s-Hertogenbosch. Pro-

 Soprano. Having begun instruction 
in singing in Kraków with E. Janowicz-Ko-
paczyńska, Helena Łazarska later continued 
her studies at the State Music College (diplo-
ma 1962). She then honed her skills in Paris 
(P. Bernac), Weimar (L. Fischer) and Milan 
(E. de Hidalgo). From 1964 to 1972, she was  
a soloist at the Silesian Opera in Bytom.
 The artist enjoyed success, above all,  
in Mozart repertoire (Die Zauberflöte –  
Pamina, Don Giovanni – Zerlina and Elvira,  
Le nozze di Figaro – Susanna and the  
Countess, Idomeneo – Ilia) as well as in 
other roles, e.g. Micaëla (Carmen), Liù (Tu-
randot), Margaret (Faust), Tatiana (Eugene 
Onegin), Nedda (I Pagliacci), Desdemona 

Helena £azarska
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wadzi międzynarodowe kursy mistrzowskie 
(ponad 150) w Europie, Azji i Ameryce. Ma 
renomę jednego z bardziej liczących się 
pedagogów w Europie. Jest członkiem ho-
norowym brytyjskiego Stowarzyszenia Pe-
dagogów Śpiewu AOTOS.

(Otello), which she performed abroad as 
well. At the same time, she engaged in  
intensive concert activity all over Europe.  
Her repertoire includes works from the  
Baroque to contemporary avant-garde  
repertoire. Łazarska has performed at festi-
vals in Prague, Barcelona, Paris, the countries 
of the former USSR and the United States, as 
well as at the ‘Holland-Festival’ and the War-
saw Autumn International Festival. She has 
made an array of premières, as well as many 
radio and television recordings in Poland, 
Belgium, Spain and Holland.
 Helena Łazarska began pedagogi-
cal activity in 1970 at institutions in Ka-
towice, Gdańsk and Kraków, where from 
1980 onwards, she was chairwoman of 
the Department of Voice Studies. In 1987, 
she was engaged as a full professor at  
Mozarteum in Salzburg. Since 1991, she has  
worked at the Hochschule für Musik und 
darstellende Kunst (presently Universität für 
Musik und darstellende Kunst) in Vienna. 
She has taken part many times in the work 
of the jury at international competitions in, 
among other places, Prague, Geneva, Paris, 
Salzburg, Caracas and ’s-Hertogenbosch. 
The artist has led, to date, over 150 interna-
tional master classes in Europe, Asia and the 
United States. She is renowned as one of the 
most important pedagogues in Europe, and 
is an honorary member of the British AOTOS 
(Association of Teachers of Singing).
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Zamówienia kompozytorskie w kolejnych edycjach  
Festiwalu Muzyki Polskiej / 
Compositional commissions in successive editions  
of the Festival of Polish Music

2005
Aleksander Lasoń
Benedictus na chór mieszany / Benedictus for mixed choir

2006
Paweł Mykietyn
II Kwartet smyczkowy / String Quartet no. 2

2007
Mikołaj Górecki
Dyspersje na kwartet smyczkowy / Dispersions for string quartet

2008
Aleksander Nowak
Quantemporette na klarnet, puzon, wiolonczelę i fortepian / 
Quantemporette for clarinet, trombone, ‘cello and piano

2009
Justyna Kowalska
Fanfara festiwalowa / Festival Fanfare

2010
Michał Jakub Papara
Poemat z księgi snów i wyobrażeń na klarnet, skrzypce, wiolonczelę i fortepian  / 
Poem from the Book of Dreams and Imaginations for clarinet, violin, ’cello  
and piano

Kompozytorzy i ich dzieła
Composers and their works

Grażyna Bacewicz    – III Symfonia, 15.07
Zbigniew Bargielski   – Labirynt, 19.07
Franciszek Brzeziński   – Sonata D-dur op. 6, 20.07
Fryderyk Chopin    – Bolero a-moll op. 19, 24.07
    – Fantazja f-moll op. 49, 24.07 
    – Gdzie lubi op. 74 nr 5, 18.07
    – Mazurki op. 24: nr 1 g-moll, nr 2 C-dur, 17.07 
    – Moja pieszczotka op. 74 nr 12, 18.07
     – Nie ma czego trzeba op. 74 nr 13, 18.07  
    – Nokturn e-moll op. 72 nr 1, 17.07
    – Nokturn Es-dur op. 55 nr 2, 17.07
    – Polonez A-dur op. 40 nr 1, 17.07 
    – Preludia op. 28 nr 1-4, nr 9-10, 17.07 
    – Scherzo E-dur op. 54, 24.07 
    – Sonata h-moll op. 58, 24.07  
    – Śliczny chłopiec op. 74 nr 8, 18.07
    – Walc Es-dur op. 18, 17.07 
    – Wiosna op. 74 nr 2, 18.07 
    – Z gór gdzie dźwigali op. 74 nr 9, 18.07
Bryce Dessner    – Aheym (Homeward), 22.07
Cezary Duchnowski   – cROSSFAdE *, 19.07 
Józef Elsner    – Solemnis Coronationis Missa in C op. 51, 24.07
Henryk Mikołaj Górecki   – Genesis I: Elementi op. 19 nr 1, 22.07
Olga Hans    – String Quartet no. 5 ‘Winter Lay’, 22.07
Rafał Janiak    – Po godzinach milczenia, 19.07
Adam Jarzębski    – Chromatica a tre stromenti con basso continuo, 17.07
    – In Deo speravit, concerto a 2 (1627), 17.07
Alter Yechiel Karniol (arr. Judith Berkson) – Sim Sholom *, 22.07
Hanna Kulenty    – Preludium, Postludium i Psalm, 19.07 
    – String Quartet no. 4 ‘A Cradle Song’, 22.07
Karol Kurpiński    – Te Deum, 24.07
Szymon Laks    – Suita polska, 20.07
Karol Lipiński    – II Koncert skrzypcowy D-dur „Wojskowy” op. 21, 15.07 
Biagio Marini    – Balletto Primo, 17.07 
    – Balletto Secondo, 17.07
    – Sinfonia ‘La Orlandina’, 17.07
Tarquinio Merula    – La Cattarina, 17.07 
    – La Cavagliera, 17.07 
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    – Ciaccona, 17.07
    – Sonata cromatica, 17.07
Marcin Mielczewski   – Canzona a 3 a doi Violini e Fagotto o Violoncello con  
        basso d’organo, 17.07
Zygmunt Noskowski   – Sonata a-moll, 20.07
Aleksander Nowak    – Atłas, 19.07
Józef Nowakowski    – Duo A-dur, 20.07
Mark Nowakowski    – String Quartet no. 2 ‘Grandfather Songs’ *, 22.07
Ignacy Jan Paderewski   – Polonez H-dur op. 9 nr 6, 17.07
Roman Palester    – Polonezy M. K. Ogińskiego, 15.07 
Józef Michał Ksawery Poniatowski  – Missa in F **, 16.07 
    – Pierre de Médicis, 23.07
Francis Poulenc    – Osiem pieśni polskich / Huit chansons polonaises, 18.07 
Dariusz Przybylski    – Discours, 19.07 
Salomone Rossi    – Gagliarda, 17.07
    – Sinfonia, 17.07 
Stanislaw Sylwester Szarzyński  – Sonata a due violini con basso pro organo, 17.07
Karol Szymanowski   – Siedem pieśni op. 54 do słów Jamesa Joyce’a, 18.07
Giovanni Valentini    – Canzona a tre, 17.07
Ken Walicki    – nada Brahma **, 22.07
Mieczysław Weinberg   – Pasażerka (pokaz filmowy), 21.07
Rafał Zalech    – Romans *, 19.07
Juliusz Zarębski    – Wielki Polonez Fis-dur op. 6, 17.07 

Indeks wykonawców
Index of performers

Mikołaj Adamczak – 16.07
Tanja Ariane Baumgartner – 24.07
Laurent A. Breuninger – 15.07  
Aleksandra Buczek – 23.07
Massimiliano Caldi – 23.07
Kirlianit Cortes – 24.07
François Dumont – 18.07
Thomas Ebenstein – 24.07
José Gallardo – 20.07
Yasushi Hirano – 23.07
Juraj Hollý – 23.07

Helen Kearns – 18.07
Nikolay Khozyainov – 24.07 
Marceli Kolaska – 16.07
Bartłomiej Kominek – 16.07
Manuela Leonhartsberger – 24.07
Teresa Majka-Pacanek – 23.07, 24.07
Liudas Mikalauskas – 24.07
Agnieszka Monasterska – 16.07
Monika Mych – 16.07
Michał Nesterowicz – 15.07
Jadwiga Postrożna – 23.07
Artur Rożek – 16.07
Florian Sempey – 23.07
Paweł Wakarecy – 17.07 
Sabina von Walther – 24.07
Janusz Wawrowski – 20.07
Kaspar Zehnder – 24.07
Xu Chang – 23.07

Accademia d’Arcadia – 17.07
Chór Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie – 23.07, 24.07
Krakowska Orkiestra Festiwalowa – 23.07, 24.07
Kronos Quartet – 22.07
Octava ensemble – 16.07
Sinfonietta Cracovia – 15.07
TWOgether DUO – 19.07



Festiwal Muzyki Polskiej 2005-2010
Festival of Polish Music 2005-2010
Kompozytorzy, utwory i wykonawcy / Composers, works and performers

anonim – 2005, Symphonia de nativitate, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia ‘Amadeus’, A. Duczmal 
– dir. / 2006, Ave mater o Maria, Virginem mire pulchritudinis – In descort, Salve thronus trinitatis, Cracovia civi-
tas, Christicolis secunditas, Ars Cantus, / 2008 (rękopis Ms. Mus. 40626 BJ) Prelude, Sarabande, La Complainte 
pour l’adieu de Monsieur Pollcenis, Courante ‘Marion pleure’, H. Hoffmann – lut. / 2008 (rękopis 127/56 BJ) 
Pagamoszka, Ach, méczek [?], Taniec, Serce mi wzieła M.B., Ars Antiqua Austria, K. Wiwer – S, G. Letzbor – dir. 
/ 2009, Gaude Mater Polonia (opr. T. Klonowski), The Tallis Scholars, P. Phillips – dir.
astriab, Jan – 2008, Symfonia kameralna, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia ‘Amadeus’, A. Duczmal – dir.
Bacewicz, Grażyna – 2005, Koncert na orkiestrę, Academy of St. Martin-in-the-Fields, K. Sillito – dir. / 2006, 
Koncert na orkiestrę, Sinfonietta Cracovia, J. Maksymiuk – dir. / 2007, Divertimento, Polsko-brytyjska or-
kiestra smyczkowa ‘K12’, M. Tworek – dir. / 2008, I Kwintet fortepianowy, Kwartet im. K. Szymanowskiego,  
J. Plowright – pf / 2008, Uwertura, Polska Orkiestra Radiowa, Ł. Borowicz – dir. / 2009, Dwa Oberki, P. Pław-
ner – vn, E. Knapik – pf  / 2009, Pensieri notturni, Polska Orkiestra Radiowa, T. Bugaj – dir. 
Baird, Tadeusz – 2005, Elegeia, Polska Orkiestra Radiowa, J. Maksymiuk – dir. / 2006, Cztery dialogi, Orkie-
stra Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie, H. Holliger – ob, J. Krenz – dir. / 2007, Cztery sonety 
miłosne, M. Robavs – Bar, E. Malinowska – clav, British String Orchestra, W. Carslake – dir. / 2008, Jutro, 
A. Bernacka – MS, S. Kufluk – Bar, W. Gorelikow – B, Ł. Brzeziński – aktor, Opera Wrocławska, T. Szreder 
– dir. 
Bargielski, Zbigniew – 2008, Le cristal flamboyant, M. Isphording – cemb i taśma / 2010, IV Kwartet smycz-
kowy, Hugo Wolf Quartett
Bloch, Augustyn – 2006, Anenaiki, Polski Chór Kameralny ‘Schola Cantorum Gedanensis’, J. Łukaszewski 
– dir.
Błońska, Alina – 2007, Wołanie w ciszę, R. Widaszek – cl 
Brant, Jan – 2009, Caeli cives occurrite, The Tallis Scholars, P. Phillips – dir.
Britten, Benjamin – 2007, Wariacje na temat Franka Bridge’a op.10, Polsko-brytyjska orkiestra smyczkowa 
‘K12’, P. Stark – dir.
Brykner, Eryk (OSSPE) – 2005, De profundis, Kapela Jasnogórska, J.T. Adamus – dir.
Brzowski, Józef – 2007, Nocturne et Rondeau op. 10, A. Tatarski – pf, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia 
‘Amadeus’, A. Duczmal – dir.
Bujarski, Zbigniew – 2005, Peirene, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach,  
J. Krenz – dir. / 2007, Musica domestica, Polsko-brytyjska orkiestra smyczkowa ‘K12’, M. Tworek – dir. / 
2008, Kwartet na jesień, Kwartet Dafô 
Chopin, Fryderyk – 2005, Koncert fortepianowy e-moll op. 11, Polska Orkiestra Radiowa, I. Wunder – pf,  
J. Maksymiuk – dir. / 2006, Wariacje B-dur na temat ‘Là ci darem la mano’ op. 2, Polska Orkiestra Radiowa, 
E. Mechetina – pf, P. Przytocki – dir. / 2009, Koncert fortepianowy f-moll op. 21, I. Pogorelić – pf, Orkie-
stra Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, P. Przytocki – dir. / 2010, Koncert fortepianowy  
e-moll op. 11, F. Dumont – pf, Orkiestra Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, P. Przytocki 
– dir. / 2010, „Czekając na Chopina”, spektakl Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu,  
M. Fedrigotti – kier. muz., M. Znaniecki – inscenizacja
Chopin, Fryderyk / Makowicz, Adam – 2006, Preludia z op. 28, Fantaisie-Impromptu op. 66, Orkiestra Ka-
meralna Polskiego Radia ‘Amadeus’, A. Makowicz – pf, A. Duczmal – dir.
Chyrzyński, Marcel – 2005, Extended Perception of Echo, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Ra-
dia w Katowicach, J. Krenz – dir. / 2006, In C, International Contemporary Ensemble / 2008, Beelden*, The 
Roentgen Connection
Ciconia, Johannes – 2006, Gloria, Regina gloriosa, Credo, Ars Cantus

Czajkowski, Andrzej – 2007, Siedem sonetów Shakespeare’a, U. Kryger – MS, M. Grzybowski – pf / 2010, 
Sonata na klarnet i fortepian op. 1, K. Zbijowski – cl, M. Grzybowski – pf / 2010, Inwencje na fortepian op. 2, 
M. Grzybowski – pf / 2010, II Kwartet smyczkowy C-dur op. 5, Meccorre String Quartet / 2010, Siedem so-
netów Shakespeare’a, U.  Kryger – MS, M. Grzybowski – pf / 2010, Trio notturno op. 6, M. Grzybowski – pf,  
J. Jakowicz – vn, K. Marianowski – vc
Długosz, Magdalena – 2008, Poza ciszę**, taśma
Döbel, Heinrich – 2008, Sonata in A, Ars Antiqua Austria, G. Letzbor – dir.
Dobrowolski, Andrzej – 2007, Muzyka na taśmę magnetofonową i fortepian, M. Grzybowski – pf, E. Guzio-
łek-Tubelewicz – reż. dźwięku
Dobrzyński, Ignacy F. – 2005, I Symfonia B-dur op. 11, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Ra-
dia w Katowicach, J. Krenz – dir. / 2006, Uwertura do opery Monbar op. 30, Polska Orkiestra Radiowa,  
P. Przytocki – dir., / 2006, Hommage á Mozart, E. Mechetina – pf / 2006, Kwintet smyczkowy op. 20, Kwartet 
Dafô, P. Buck – vc
Duchnowski, Cezary – 2006, monada 3, monada 2, ElettroVoce, P. Wojtasik – tr
Elsner, Józef – 2009, Sonata F-dur op. 10 nr 1, P. Pławner – vn, E. Knapik – pf 
Fitelberg, Grzegorz – 2008, Pieśń o sokole, Orkiestra Filharmonii im K. Szymanowskiego w Krakowie,  
E. Tzigane – dir.
Frescobaldi, Girolamo – 2010, Maddalena alla Croce, E. Kirkby – S, J.T. Adamus – org / 2010, Toccata  
g-moll, J.T. Adamus – org
Godyla, Łukasz – 2007, Cyrkulacje*, P. Cieślak – tn 
Gołąbek, Jakub – 2009, Symfonia C-dur, Capella Cracoviensis
Gomółka, Mikołaj – 2005, Kleszczmy rękoma, Mieszany Chór Mariański, J. Rybarski – dir.
Gorczycki, Grzegorz G. – 2005, Tota pulchra, Mieszany Chór Mariański, J. Rybarski – dir. / 2009, Missa 
paschalis, The Tallis Scholars, P. Phillips – dir. / 2010, Completorium,  Retrospect Ensemble, M. Halls – dir. / 
2010, Iustus ut palma florebit,  Retrospect Ensemble, M. Halls – dir. / 2010, Os iusti meditabitur,  Retrospect 
Ensemble, M. Halls – dir.
Gotschalk, Filip – 2005, Offertorium ‘Eja chori resonate’, Kapela Jasnogórska, J.T. Adamus – dir.
Górecki, Henryk M. – 2005, Trzy utwory w dawnym stylu, Academy of St. Martin-in-the-Fields, K. Sillito 
– dir. / 2005, Zdrowaś bądź, Maryja. Pieśni maryjne*, Pieśń Rodzin Katyńskich*, Chór Polskiego Radia w Krako-
wie, W. Siedlik – dir. / 2006, Koncert na klawesyn, E. Chojnacka – clav, Sinfonietta Cracovia, J. Maksymiuk 
– dir. / 2006, III Kwartet smyczkowy ‘Pieśni śpiewają’ op. 67, Kronos Quartet / III Symfonia ‘Symfonia pieśni 
żałosnych’ op. 36, Z. Kilanowicz – S, Sinfonietta Cracovia, J.N. Axelrod – dir. / 2008, Muzyczka IV ‘Koncert 
puzonowy’, London Sinfonietta / 2008, Pod Twoją obronę, Totus Tuus, Chór Polskiego Radia w Krakowie, 
W. Siedlik – dir. / 2008, II Symfonia ‘Kopernikowska’, E. Xanthoudakis – S, M. Robavs – Bar, Chór i Orkiestra 
Filharmonii im K. Szymanowskiego w Krakowie, E. Tzigane – dir. / 2010, Recitativa i ariosa „Lerchenmusik” 
op. 53, A. Webster – cl, C. Dearnley – vc, J. Constable – pf
Górecki, Mikołaj – 2005, Concerto notturno, K. Danczowska – vn, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia 
‘Amadeus’, A. Duczmal – dir. / 2007, Dyspersje*, Kwartet Śląski
Grossin, Etienne – 2006, Credo, Ars Cantus
Gryka, Aleksandra – 2008, Üsinn part 2, London Sinfonietta
Jabłoński, Maciej – 2008, Etiuda nr 4, M. Pawełek - pf
Janiewicz, Feliks – 2009, I Koncert skrzypcowy F-dur, S.-L. Kaakinen-Pilch – vn,  Capella Cracoviensis / 
2010, Divertimento, Capella Cracoviensis, A. Moccia – koncertmistrz
Jarzębski, Adam – 2008, Concerti à 3: ‘Berlinesa, ‘Chromatica’, ‘Spandesa’, Ars Antiqua Austria, G. Letzbor 
– dir 
Kamieński, Maciej – 2009, Uwertura do opery Nędza uszczęśliwiona, Capella Cracoviensis
Karłowicz, Mieczysław – 2005, Serenada, Academy of St. Martin-in-the-Fields, K. Sillito – dir. / 2006, 
Stanisław i Anna Oświecimowie, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej, A. Wit – dir. / 2007, Koncert 
skrzypcowy A-dur op. 8, N. Kennedy – vn, Polska Orkiestra Kameralna, J. Kaspszyk – dir. / 2008, Pamiętam 
ciche, jasne, złote dnie op. 1 nr 5, P. Skałuba – T, Polska Orkiestra Radiowa, Ł. Borowicz – dir. / 2009, Od-
wieczne pieśni op. 10, Orkiestra Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, P. Przytocki – dir. / 
2010, Serenada op. 2 (opr. B. Wodiczko), Capella Cracoviensis, A. Moccia – koncertmistrz 11�11�



Kaszuba, Barbara – 2007, Fantazja, K. Meisinger – cht
Kilar, Wojciech – 2005, Agnus Dei, Mieszany Chór Mariański, J. Rybarski – dir. / 2005, Orawa, Or-
kiestra Kameralna Polskiego Radia ‘Amadeus’, A. Duczmal – dir. / 2005, Orawa, Academy of St. 
Martin-in-the-Fields, K. Sillito – dir. / 2005, September Symphony, Sinfonietta Cracovia, G. Chmura 
– dir. / 2006, Krzesany, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej, A. Wit – dir. / 2007, IV Sym-
fonia ‘Sinfonia de motu’, H. Kearns – S, K. Sander – Bar, Chór i Orkiestra Filharmonii im. K. Szyma-
nowskiego w Krakowie, I. Dohovič – dir. / 2008, Training 68, London Sinfonietta / 2008, Koncert 
na fortepian i orkiestrę, P. Jablonski – pf, Polska Orkiestra Radiowa, Ł. Borowicz – dir. / 2008, Wokaliza  
z muzyki do filmu Dziewiąte wrota , K. Jagiełło S, Polska Orkiestra Radiowa, Ł. Borowicz – dir. / 2008, Te 
Deum*, I. Hossa – S, E. Marciniec A, R. Bartmiński – T, P. Nowacki – B, Chór Polskiego Radia w Krakowie, 
Chór Filharmonii Śląskiej, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, W. Mich-
niewski – dir.
Kisielewski, Stefan – 2008, Koncert na orkiestrę kameralną, Polska Orkiestra Radiowa, Ł. Borowicz – dir.
Knapik, Eugeniusz – 2006, Trio, International Contemporary Ensemble / 2009, Partita, P. Pławner – vn, 
E. Knapik – pf
Knittel, Krzysztof – 2006, Z głębokości wołam do Ciebie, Panie..., Polski Chór Kameralny ‘Schola Cantorum 
Gedanensis’, J. Łukaszewski – dir.
Kosek, Robert – 2007, Hejnał, L. Jarosz – tr / 2007, Psikus, S. Oroń – sxf 
Koszewski, Andrzej – 2005, Angelus Domini, Chór Polskiego Radia w Krakowie, W. Siedlik – dir.
Kotoński, Włodzimierz – 2007, Etiuda na jedno uderzenie w talerz, E. Guziołek-Tubelewicz – reż. dźwięku / 
2008, Pour quatre, London Sinfonietta
Kowalska, Justyna – 2009, Fanfara festiwalowa* / 2010, Fanfara festiwalowa, Orkiestra Filharmonii im. 
Karola Szymanowskiego w Krakowie
Kowalski-Banasewicz, Bartosz – 2006, Crucifixus... et resurrexit, Polski Chór Kameralny ‘Schola Cantorum 
Gedanensis’, J. Łukaszewski – dir.
Krauze, Zygmunt – 2006, III Kwartet smyczkowy, Kwartet Dafô / 2008, Polichromia, London Sinfonietta / 
2010, Quatuor pour la naissance, A. Webster – cl, T. Gould – vn, C. Dearnley – vc, J. Constable – pf
Krenz, Jan –2005, Uwertura*, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, J. Krenz 
– dir. / 2006, Messa breve, I Symfonia, Chór i Orkiestra Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie,  
J. Krenz – dir.
Kulenty, Hanna – 2006, Sesto, C. Smythe – pf / 2008, Koncert na trąbkę, M. Blaauw – tr, Orkiestra Filharmo-
nii im. K. Szymanowskiego w Krakowie, E. Tzigane – dir.
Kupczak, Sławomir – 2006, Anafora VII*, ElettroVoce / 2008, Kreacja II. Poemat*, The Roentgen Connec-
tion i elektronika 
Laks, Szymon – 2008, III Kwartet smyczkowy ‘na polskie tematy ludowe’, Kwartet im. K. Szymanowskiego
Lasoń, Aleksander – 2005, Benedictus*, Chór Polskiego Radia w Krakowie, W. Siedlik – dir.
Lessel, Franciszek – 2007, Kantata do św. Cecylii, patronki muzyki, Chór Polskiego Radia w Krakowie, Pol-
ska Orkiestra Radiowa, Ł. Borowicz – dir.
Lindberg, Christian – 2005, Helikon Wasp**, Ch. Lindberg – trb, Sinfonietta Cracovia, G. Chmura – dir.
Lutosławski, Witold – 2005, 10 tańców na orkiestrę*, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia 
w Katowicach, J. Krenz – dir. / 2005, Muzyka żałobna, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia ‘Amadeus’, 
A. Duczmal – dir. / 2006, Uwertura smyczkowa, Sinfonietta Cracovia, J. Maksymiuk – dir. / 2006, Koncert 
podwójny, H. Holliger – ob, U. Holliger – ar, Orkiestra Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie,  
J. Krenz – dir. / 2006, Kwartet smyczkowy, Kronos Quartet
Łuciuk, Juliusz – 2005, IX Sonet słowiański, Mieszany Chór Mariański, J. Rybarski – dir.
Łukaszewski, Paweł – 2005, O Adonai, Mieszany Chór Mariański, J. Rybarski – dir. / 2006, Hommage à 
Edith Stein*, Polski Chór Kameralny ‘Schola Cantorum Gedanensis’, J. Łukaszewski – dir.
Maader, Ludwik – 2005, Offertorium in F pro omni festa, Litania loretańska in D, Requiem, Kapela Jasnogór-
ska, J.T. Adamus – dir.
Makowicz, Adam – 2006, Early June In Central Park, Living High In Manhattan, A. Makowicz – pf , Orkiestra 
Kameralna Polskiego Radia ‘Amadeus’, A. Duczmal – dir.

Maksymiuk, Jerzy – 2006, Szepty i krzyk marzeń, K. Jaroszewska – vc, Orkiestra Kameralna Polskiego 
Radia ‘Amadeus’, A. Duczmal – dir. / 2008, Norwidiana*, J. Woś – S, A. Buczek – S, K. Hołysz – MS, Orkiestra 
‘Aukso’, J. Maksymiuk – dir. 
Merula, Tarquinio – 2008, Motetti e Sonate concertati: ‘Cantate Jubilate’, K. Wiwer – S, Ars Antiqua Austria, 
G. Letzbor – dir. / 2010, Sonata cromatica, J.T. Adamus – org
Meyer, Krzysztof – 2005, Te Deum, Chór Polskiego Radia w Krakowie, W. Siedlik – dir. / 2007, Msza op. 
68, Chór Polskiego Radia w Krakowie, Polska Orkiestra Radiowa, Ł. Borowicz – dir. / 2008, Concerto retro,  
Ł. Długosz – fl, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia ‘Amadeus’, A. Duczmal – dir.
Mielczewski, Marcin – 2008, Canzona, Ars Antiqua Austria, G. Letzbor – dir.
Milwid, Antoni / Krenz, Jan – 2009, Sinfonia concertante na obój i orkiestrę, M. Mleczko – ob, Capella 
Cracoviensis
Młynarski, Emil – 2007, II Koncert skrzypcowy D-dur op. 16, N. Kennedy – vn, Polska Orkiestra Kameralna, 
J. Kaspszyk – dir. 
Moniuszko, Stanisław – 2005, Psalm 137, Mieszany Chór Mariański, J. Rybarski – dir. / 2005, Bajka, uwer-
tura koncertowa, Sinfonietta Cracovia, G. Chmura – dir. / 2007, Msza Des-dur, R. Fujii – S, K. Kapustynska 
– MS, P. Berger – T, A. Zheltyrguzov – Bar, D. Bąkowski-Kois – org, Chór Polskiego Radia w Krakowie, 
Polska Orkiestra Radiowa, Ł. Borowicz – dir. / 2008, Recytatyw i aria Stefana z opery Straszny dwór, P. Ska- 
łuba – T, Polska Orkiestra Radiowa, Ł. Borowicz – dir. / 2008, S. Moniuszko / A. Duczmal, I Kwartet smycz-
kowy, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia ‘Amadeus’, A. Duczmal – dir. / 2009, Uwertura do opery Paria, 
Polska Orkiestra Radiowa, T. Bugaj – dir. / 2009, Recytatyw i romans Neali  z opery Paria, U. Arlič Gololičič 
– S, Polska Orkiestra Radiowa, T. Bugaj – dir. / 2009, Tańce góralskie z opery Halka, Polska Orkiestra Ra-
diowa, T. Bugaj – dir. / 2009, Recytatyw i aria Halki z opery Halka, U. Arlič Gololičič – S, Polska Orkiestra 
Radiowa, T. Bugaj – dir. / 2010, Halka, K. Hołysz – S, J. Iwaszkiewicz – S, P. Skałuba – T, G. Pazik – Bar,  
P. Nowacki – B, P. Lempa – B, T. Kuzmych – Bar, Bałtycki Teatr Tańca, Chór i Orkiestra Opery Bałtyckiej,  
M. Nowakowski – dir. / 2010, II Kwartet smyczkowy F-dur, Hugo Wolf Quartett
Monteverdi, Claudio – 2010, Ab aeterno ordinata sum, J. Frederiksen – B, J.T. Adamus – org / 2010, Ego 
Dormio, E. Kirkby – S, J. Frederiksen – B, J.T. Adamus – org
Moss, Piotr – 2008, Elegia IV, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia ‘Amadeus’, A. Duczmal – dir.
Moszumańska-Nazar, Krystyna – 2007, Fresk III ‘Lwowski’, Chór i Orkiestra Filharmonii im K. Szymanow-
skiego w Krakowie, I. Dohovič – dir. / 2008, Muzyka jesienią, J. Sztencel – cl, W. Fedkowicz – batt, J. Pilch 
– batt, G. Szymańska – batt 
Moyseowicz, Gabriela – 2008, Dwie Canzony, K. Preslmayr – vla da gamba
Mozart, Wolfgang A. – 2006, duet Là ci darem la mano, A. Buczek – S, P. Firek – Bar, Polska Orkiestra 
Radiowa, P. Przytocki – dir.
Mykietyn, Paweł – 2006, ... choć doleciał Dedal ..., International Contemporary Ensemble / 2006, II Kwartet 
smyczkowy *, Kronos Quartet / 2007, Sonety Szekspira, A. Raunig – S(male), M. Grzybowski – pf / 2007, 
Epifora, M. Grzybowski – pf, E. Guziołek-Tubelewicz – reż. dźwięku / 2008, La strada, The Roentgen Con-
nection / 2008, Pasja wg św. Marka, U. Kryger – MS, M. Stuhr – recit, K. Moś – voce, soliści Warszawskiego 
Chóru Chłopięcego przy UMFC, Cantores Minores Wratislavienses, Orkiestra ‘Aukso’, M. Moś – dir.
Noskowski, Zygmunt – 2006, Step op. 66, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowi-
cach, K. Penderecki – dir. / 2006, II Symfonia c-moll ‘Elegijna’, Polska Orkiestra Radiowa, P. Przytocki – dir. 
/ 2007, II Kwartet smyczkowy E-dur, Kwartet Śląski / 2009, Odgłosy pamiątkowe, Polska Orkiestra Radiowa,  
T. Bugaj – dir. / 2009, Morskie Oko, Orkiestra Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, P. Przy-
tocki – dir.
Nowak, Aleksander – 2008, Quantemporette*, London Sinfonietta / 2009, Sonata ‘June-December’,  
P. Pławner – vn, E. Knapik – pf 
Nowowiejski, Feliks – 2005, Parce Domine, Mieszany Chór Mariański, J. Rybarski – dir. / 2008, Missa pro 
pace, Chór Polskiego Radia w Krakowie, A. Białko – org., W. Siedlik – dir.
Osada, Ryszard – 2006, Mimesis*, ElettroVoce 
Paderewski, Ignacy J. – 2005, Suita G-dur, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia ‘Amadeus’, A. Ducz-
mal – dir. / 2008, Koncert fortepianowy a-moll op. 17, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia  
w Katowicach, P. Lane – pf, W. Michniewski – dir. 11�11�



Sikorski, Tomasz – 2006, Milczenie syren, K. Kleijn – vc / 2007, Diario 87, E. Guziołek-Tubelewicz – reż. 
dźwięku 
Sołtys, Mieczysław – 2007, Śluby Jana Kazimierza, N. Dacko – S, M. Laba – S, K. Siateckyj – T, Z. Grygielski 
– Bar, M. Michalik – Bar, M. Wolak – Bar, J. Ozimkowski – B, Z. Chrzanowski – rec, O. Maceluch – org, Chór 
Ukraińskiej Państwowej Kapeli ‘Trembita’, Madrygaliści Capelli Cracoviensis, Wirtuozi Lwowa, Ukraińska 
Państwowa Kapela ‘Trembita’, Wojskowa Orkiestra Dęta Zachodniego Sztabu Dowództwa Operacyjne-
go, Capella Cracoviensis, J. Luciv – dir. 
Spisak, Michał – 2008, Concertino, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia ‘Amadeus’, A. Duczmal – dir.
Stachowicz, Damian – 2010, Iesu, spes mea,  Retrospect Ensemble, M. Halls – dir. / 2010, Veni Consolator,  
Retrospect Ensemble, M. Halls – dir.
Stachowski, Marek – 2005, Sinfonietta, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia ‘Amadeus’, A. Duczmal – dir. 
/ 2006, Sinfonietta per archi, Sinfonietta Cracovia, J. Maksymiuk – dir. / 2006, Mirroir du temps, International 
Contemporary Ensemble / 2007, Divertimento, Polsko-angielska orkiestra ‘K12’, M. Tworek – dir. / 2008, 
Madrigali dell’estate, A. Zubel – S, J. Duda - vn, A. Dumanowska – vla, A. Armatys – vc / 2010, Mirroir du 
Temps, A. Webster – cl, T. Gould – vn, C. Dearnley – vc, J. Constable – pf / 2010, Musica festeggiante, Hugo 
Wolf Quartett
Stojowski, Zygmunt – 2009, Konzertstück D-dur op. 31, T. Strahl – vc, Polska Orkiestra Radiowa, T. Bugaj 
– dir.
Storach, Bernardo – 2010, Ciaccona, J.T. Adamus – org
Strozzi, Barbara – 2010, Alla beata vergine, E. Kirkby – S, J.T. Adamus – org
Szalonek, Witold – 2008, Głowa Meduzy, K. Bäter – fl 
Szarzyński, Stanisław S. – 2008, Veni Sancte Spiritus, K. Wiwer – S, Ars Antiqua Austria, G. Letzbor – dir.
Szeligowski, Tadeusz – 2007, Epitafium na śmierć Karola Szymanowskiego, Orkiestra Kameralna Polskiego 
Radia ‘Amadeus’, A. Duczmal – dir.
Szpilman, Władysław – 2008, Walc w starym stylu, Polska Orkiestra Radiowa, Ł. Borowicz – dir. 
Szymanowski, Karol – 2005, Słopiewnie, Polska Orkiestra Radiowa, I. Sobotka – S, J. Maksymiuk – dir. 
/ 2006, I Koncert skrzypcowy op. 35, A. Suwanai – vn, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia  
w Katowicach, K. Penderecki – dir. / 2006, II Kwartet smyczkowy, Kwartet Dafô / 2007, I Kwartet smyczkowy,  
Kwartet Śląski / 2007, Loteria na mężów czyli Narzeczony nr 69*, Opera Krakowska, P. Sułkowski – dir. / 2007, 
Stabat Mater, H. Kearns – S, A. Manske – MS, K. Sander – Bar, Chór i Orkiestra Filharmonii im. K. Szyma-
nowskiego w Krakowie, I. Dohovič – dir. / 2008, Młodości mej dla Ciebie bije żar z opery Hagith, Od czasu 
gdym Cię ujrzał raz z operetki Loteria na mężów, K. Jagiełło – S, P. Skałuba – T, Polska Orkiestra Radiowa,  
Ł. Borowicz – dir. / 2009, Król Roger, A. Dobber – Bar, Bochenek-Osiecka – S, R. Bartmiński – T, R. Majzner 
– T, R. Żukowski – B, B. Bagińska – MS,  Opera Wrocławska, T. Szreder – dir. / 2009, Pieśń Roksany z opery 
Król Roger (opr. G. Fitelberg), Orkiestra Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, P. Przytocki 
– dir. / 2009, I Koncert skrzypcowy, Midori – vn, Orkiestra Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Kra-
kowie, P. Przytocki – dir. / 2010, I Kwartet smyczkowy C-dur op. 37, Hugo Wolf Quartett / 2010, Trzy pieśni 
księżniczki z baśni op. 31, A. Zubel – S, Orkiestra Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie,  
P. Przytocki – dir.
Szymański, Paweł – 2007, La Folia, E. Guziołek-Tubelewicz – reż. dźwięku / 2008, Concerto à 4, London 
Sinfonietta 
Świder, Józef – 2005, Czego chcesz od nas Panie, Mieszany Chór Mariański, J. Rybarski – dir.
Talma-Sutt, Michał – 2006, Vox moduli*, ElettroVoce
Tansman, Aleksander – 2007, Wariacje na temat Frescobaldiego, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia 
‘Amadeus’, A. Duczmal – dir.
Tippett, Michael – 2007, Koncert na podwójną orkiestrę smyczkową, Polsko-angielska orkiestra ‘K12’,  
P. Stark – dir. 
Twardowski, Romuald – 2005, Regina coeli, Mieszany Chór Mariański, J. Rybarski – dir. / 2006, Otcze nasz, 
Pater noster, Polski Chór Kameralny ‘Schola Cantorum Gedanensis’, J. Łukaszewski – dir.
Walaciński, Adam – 2008, Mała muzyka jesienna, M. Pędziałek – ob, J. Duda - vn, A. Dumanowska – vla, 
A. Armatys – vc 

Padlewski, Roman – 2006, Stabat Mater, Polski Chór Kameralny ‘Schola Cantorum Gedanensis’, J. Łuka-
szewski – dir.
Palester, Roman – 2007, Nokturn, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia ‘Amadeus’, A. Duczmal – dir.
Paligon, Marcin – 2009, Rorate caeli, The Tallis Scholars, P. Phillips – dir.
Panufnik, Andrzej – 2005, Uwertura tragiczna, Polska Orkiestra Radiowa, J. Maksymiuk – dir. / 2006, Ar-
bor Cosmica, Sinfonietta Cracovia, J. Maksymiuk – dir. / 2008, A Procession for Peace, Narodowa Orkiestra 
Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, W. Michniewski – dir. / 2009, Uwertura bohaterska, Polska 
Orkiestra Radiowa, T. Bugaj – dir.
Panufnik, Roxanna – 2007, Olivia**, Chór Chłopięcy Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie, 
Kwartet smyczkowy studentów Akademii Muzycznej w Krakowie, L. Matynian – dir. 
Papara, Michał Jakub – 2010, Poemat z księgi snów i wyobrażeń*, A. Webster – cl, T. Gould – vn, C. Dearnley 
– vc, J. Constable – pf  
Pasieczny, Marek – 2007, Homenaje a Manuel de Falla, K. Meisinger – cht 
Penherski, Zbigniew – 2005, Sygnały, Polska Orkiestra Radiowa, J. Maksymiuk – dir.
Penderecki, Krzysztof – 2005, Sinfonietta per archi, Academy of St. Martin-in the-Fields, K. Sillito – dir. / 
2005, Pieśń Cherubinów, Chór Polskiego Radia w Krakowie, W. Siedlik – dir. / 2005, Polskie Requiem, I. Hau-
bold – S, M. Ledzion – MS, R. Minkiewicz – T, P. Nowacki – B, Chór Filharmonii im. K. Szymanowskiego 
w Krakowie, Sinfonia Varsovia, T. Strugała – dir. / 2006, VIII Symfonia ‘Lider der Vergänglichkeit’, I. Hossa – S, 
A. Rehlis – MS, W. Drabowicz – Bar, Chór Polskiego Radia w Krakowie, Narodowa Orkiestra Symfoniczna 
Polskiego Radia w Katowicach, K. Penderecki – dir. / 2006, Quartetto per archi No. 1, Kronos Quartet / 
2006, Pasja wg św. Łukasza, I. Kappelle – S, A. Kruszewski – Bar, T. Konieczny – B, J. Grałek – rec., Chór 
Chłopięcy Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie, Camerata Silesia, Chór Akademii Muzycznej 
im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Akademicki Chór ‘Harmonia’ Uniwersytetu Śląskiego w Cieszy-
nie, Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Krakowie, M. Dworzyński – dir. / 2007, Psalmus 1961,  
E. Guziołek-Tubelewicz – reż. dźwięku / 2008, Tren ‘Ofiarom Hiroszimy’, IV Symfonia, Koncert altówkowy, G. Ży-
slin – vla, Sinfonietta Cracovia, P. Gülke – dir. / 2008, Agnus Dei, Benedictus, Chór Polskiego Radia w Krakowie,  
W. Siedlik – dir. / 2009, VII Symfonia. Siedem bram Jerozolimy, S. Trattnigg – S, A. Puche Rosado – S, E. Krzak 
– A, M. Ahme – T, T. Konieczny – Bar, J. Trela – narrator, Chór Filharmonii im. Karola Szymanowskiego  
w Krakowie, Chór Polskiego Radia, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, K. Penderecki – dir. 
Pękiel, Bartłomiej – 2009, Missa pulcherrima, The Tallis Scholars, P. Phillips – dir.
Płonka, Jarosław – 2007, Konstrukcja w metalu, L. Jarosz – tr 
Polaczyk, Jakub – 2007, Kombinacje na Olimpie*, P. Cieślak – tn 
Prasqual – 2008, Ester, A. Szafir – S, D. Dutkowska – MS, S. Kaniuk – KT, J. Jaskuła – Bar, D. Konieczek – B, 
Opera Wrocławska, T. Szreder – dir.
Przybylski, Dariusz – 2007, Konstrukcja op. 21, S. Oroń – sxf 
Ptach, Paula – 2007, Wariacje na temat pewnego odrodzenia, R. Widaszek – cl 
Ptaszyńska, Marta – 2005, Inverted Mountain, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Ka-
towicach, J. Krenz – dir. / 2006, Kwiaty księżyca, International Contemporary Ensemble / 2006, La novella 
d’inverno (Opowieść zimowa), Orkiestra Kameralna Polskiego Radia ‘Amadeus’, A. Duczmal – dir. / 2007, 
Mozaiki, Kwartet Śląski
Puliaschi, Giovanni Domenico – 2010, Locar sopra gl’abissi,  J. Frederiksen – B, J.T. Adamus – org
Radziwiłł, Maciej – 2008, Serenada, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia ‘Amadeus’, A. Duczmal – dir.
Radzyński, Jan – 2007, Serenada, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia ‘Amadeus’, A. Duczmal – dir.
Różycki, Ludomir – 2008, Walc Caton z opery Casanova, K. Jagiełło – S, Polska Orkiestra Radiowa,  
Ł. Borowicz – dir.
Rychlik, Józef – 2008, Aura I, taśma
Schäffer, Bogusław – 2007, Proietto, M. Pędziałek – ob, cr ing, E. Guziołek-Tubelewicz – reż. dźwięku / 
2009, Missa elettronica, M. Zagata – S, Chór Chłopięcy Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krako-
wie, Chór Akademii Muzycznej w Krakowie, L. Matynian – dir., M. Chołoniewski – reż. dźwięku 
Serocki, Kazimierz – 2005, Koncert na puzon i orkiestrę, Ch. Lindberg – trb., Sinfonietta Cracovia, G. Chmu-
ra – dir. / 2006, Epizody, Orkiestra Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie, J. Krenz – dir. / 2008, 
Swinging Music, London Sinfonietta 121120



Wański, Jan – 2009, Symfonia G-dur na motywach opery Kmiotek, Capella Cracoviensis
Wars, Henryk – 2008, Koncert fortepianowy, P. Jablonski – pf, Polska Orkiestra Radiowa, Ł. Borowicz – dir. 
/ 2009, City Sketches, Polska Orkiestra Radiowa, T. Bugaj – dir.
Widłak, Wojciech – 2006, PostScriptum, Polska Orkiestra Radiowa, P. Przytocki – dir. / 2008, Shortly on line, 
R. Guzik – fl, J. Sztencel – cl, D. Augustyn, A. Armatys - vc, M. Pawełek - pf / 2008, Chromatic Fantasy (‘The 
Son is Scrumptious’), G. Isphording – clav 
Wieniawski, Henryk – 2006, II Koncert skrzypcowy op. 22, A. Szymczewska – vn, Orkiestra Symfoniczna 
Filharmonii Narodowej, A. Wit – dir.
Wróbel, Piotr – 2006, Violetova rapsodia, L. Bałaban – vl, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia ‘Amadeus’, 
A. Duczmal – dir.
Zaccara da Teramo, Antonio – 2006, Gloria Ad ogni vento, Ars Cantus
Zarębski, Juliusz – 2006, Polonaise triomphale A-dur op. 11*, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Naro-
dowej, A. Wit – dir. / 2008, Kwintet fortepianowy g-moll, Kwartet im. K. Szymanowskiego, J. Plowright – pf
Zawadzka-Gołosz, Anna – 2007, Glissbigliando, M. Pędziałek – ob, E. Guziołek-Tubelewicz – reż. dźwięku 
/ 2008, Metafrazy, Kwartet Dafô
Zieleński, Mikołaj – 2005, Ortus de Polonia, Mieszany Chór Mariański, J. Rybarski – dir. / 2008, Commu-
niones totius anni: ‘Video caelos apertos’, K. Wiwer – S, N. Zeilberger – org /  2009, Vox in rama, The Tallis 
Scholars, P. Phillips – dir. / 2009, Gaudete iusti in Domino, The Tallis Scholars, P. Phillips – dir. / 2010, Amen 
dico vobis quod vos, E. Kirkby – S, J. Frederiksen – B, J.T. Adamus – org / 2010, Beata viscera, E. Kirkby – S,  
J. Frederiksen – B, J.T. Adamus – org / 2010, Domus mea,  Retrospect Ensemble, M. Halls – dir. / 2010, 
Gustate et videte, E. Kirkby – S, J.T. Adamus – org / 2010, In splendoribus sanctorum, J. Frederiksen – B,  
J.T. Adamus – org / 2010, Mitte manum tuam, E. Kirkby – S, J. Frederiksen – B, J.T. Adamus – org / 2010, Qui 
manducat meam carnem, J. Frederiksen – B, J.T. Adamus – org  / 2010, Tu es Petrus, E. Kirkby – S, J. Frede-
riksen – B, J.T. Adamus – org / 2010, Video caelos apertos, E. Kirkby – S, J.T. Adamus – org
Zielińska, Lidia – 2006, Z ogrodu nauk*, Polski Chór Kameralny ‘Schola Cantorum Gedanensis’, J. Łuka-
szewski – dir.
Zieliński, Maciej – 2006, Trio for M.B., International Contemporary Ensemble
z Felsztyna, Sebastian – 2009, Alleluja felix es sacra virgo Maria, The Tallis Scholars, P. Phillips – dir.
z Ostroroga, Mikołaj – 2006, Pastor gregis egregius, Ars Cantus
z Radomia, Mikołaj – 2006, Alleluja, Magnificat, Gloria, Utwór bez tytułu, Ars Cantus
z Szamotuł, Wacław – 2009, Ego sum pastor bonus, The Tallis Scholars, P. Phillips – dir.
Zubel, Agata – 2006, Unisono II, Parlando, M. Moc – akordeon, ElettroVoce / 2010, III Symfonia, M. Blaauw 
– tr, Orkiestra Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, P. Przytocki – dir.
Zych, Wojciech Z. – 2008, P.S., G. Isphording – clav.
Żebrowski, Marcin J. – 2005, Missa pastoralis, Kapela Jasnogórska, J.T. Adamus – dir.
Żuławski, Wawrzyniec – 2006, Kwintet fortepianowy, Kwartet Dafô, B. Kominek – pf.
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KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY SA – LIDER USŁUG KOMUNALNYCH 
www.khk.krakow.pl

Krakowski Holding Komunalny S.A. (KHK SA) został powołany w 1996 roku uchwałą Rady Miasta Krakowa. W wyniku wniesienia do KHK 
SA udziałów i akcji krakowskich spółek komunalnych powstała pierwsza w sferze gospodarki komunalnej grupa kapitałowa, w której KHK 
SA jest podmiotem dominującym, a w jej skład wchodzą MPEC SA, MPK SA, i MPWiK SA. Jako jedyna posiada status Podatkowej Grupy 
Kapitałowej (PGK). W dniu 25 sierpnia 2009 r. została podpisana kolejna umowa o przedłużeniu funkcjonowania PGK w latach 2010–2019. 
Efekt funkcjonowania PGK w latach 1997–2010 wynosi prawie 100 milionów złotych. Zaoszczędzone dzięki wspólnemu rozliczaniu podatków 
przez spółki PGK pieniądze zostały przeznaczone na miejskie inwestycje m.in. rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację 
oczyszczalni ścieków, zakup nowych  autobusów, likwidację niskiej emisji. W 2009 r. Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 27.703 tys. 
zł, a suma jej aktywów wyniosła 2.528.882 tys. zł. 

PROFESJONALNE USŁUGI
Do zakresu działalności KHK S.A., oprócz oświadczenia usług holdin- gowych spółkom grupy, należy także sporządzanie zleconych 

przez władze miejskie opracowań, analiz i opinii; prowadzenie badań rynkowych, a także koordynowanie i organizowanie wspólnych 
przedsięwzięć promocyjnych.

W 2010 r. KHK SA, MPEC SA, MPK SA, MPWiK SA i MPO sp. z o.o. zostały laureatem konkursu „Mecenas Kultury Krakowa” w kategorii 
Złoty Sponsor za najciekawszą formę i efektywność mecenatu, otrzymując tytuł „Mecenasa Kultury Krakowa Roku 2009”. Istotnym elementem 
działalności holdingu jest także prowadzenie szkoleń i konsultingu dla podmiotów z sektora publicznego i prywatnego. Szkolenia prowadzą 
doświadczeni trenerzy, w tym wykładowcy najlepszych polskich uczelni i eksperci-praktycy. Potwierdzeniem jakości naszych usług jest 
uzyskany w grudniu 2007 roku Certyfi kat Jakości ISO 9001:2000. 

Krakowski Holding Komunalny SA w Krakowie, www.ekospalarnia.krakow.pl 
adres: ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków
sekretariat: +48 (12) 269-15-05, +48 (12) 266-87-05; faks +48 (12) 269-15-10
e-mail: biuro@khk.krakow.pl, www.khk.krakow.pl

KRAKOWSKA EKOSPALARNIA 
– ENERGIA Z ODPADÓW

OD SEGREGACJI I RECYCLINGU DO ZIELONEJ ENERGII 
I CZYS TEGO ŚRODOWISKA

Na mocy decyzji Rady Miasta Krakowa z 05.11.2008 r. KHK SA 
został inwestorem Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów 
w Krakowie (ZTPO).

Odpowiada za przygotowanie projektu, budowę i eksploatację 
ZTPO w Krakowie realizowanego w ramach Projektu „Program go-
spodarki odpadami komunalnymi w Krakowie”. Inwestycja zostanie 
sfi nansowana m.in. ze środków Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko 2007–2013 Priorytet II Gospodarka odpadami 
i ochrona powierzchni ziemi.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA
www.wodociagi.krakow.pl

WODA – ŹRÓDŁO ŻYCIA
Krakowskie Wodociągi już od ponad 

110 lat zaopatrują w wodę mieszkańców 
Krakowa. Nie zapominając o swej trady- 
cji i historycznych osiągnięciach MPWiK 
SA to dziś przedsiębiorstwo nowoczesne, 
wdrażające nowe technologie, zdobywa-

jące najwyższe nagrody, certyfi katy i odznaczenia.
Od 2004 roku fi rma posiada wdrożony system zarządzania ja-

kością ISO 9001, natomiast w maju 2010 roku uzyskała ceryfi kat 
wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001. Spółka 
zdobyła Certyfi kat oraz Srebrny Laur „Przedsiębiorstwo Fair Play”, 
a najwyższą jakość świadczonych usług zapewnia między innymi stały 
moni to ring Akredytowanego Laboratorium (akredytacja nr 776).

Przedsiębiorstwo realizuje również ogromne zadania inwesty- 
cyjne w zakresie poprawy gospodarki wodno-ściekowej miasta. 
Wartość projektów unijnych realizowanych przez Wodociągi Kra- 
kowskie wynosi 591 mln zł. Największy z nich to projekt Oczysz- 
czalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie o wartości 428 mln zł. 
Dzięki wybudowaniu Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie 
oczyszczamy 100% ścieków.

MPWiK SA to: 4 zakłady uzdatniania wody, 2 oczyszczalnie 
centralne, 5 oczyszczalni lokalnych i ponad 3600 km sieci wodocią- 
gowych i kanalizacyjnych, zapewniających nieprzerwaną dostawę 
wody i odprowadzanie ścieków. Spółka działa na terenie Gminy 
Miejskiej Kraków oraz dodatkowo dostarcza wodę do dwunastu 
gmin ościennych, a odbiera i oczyszcza ścieki dostarczane siecią 
kanalizacyjną z sześciu gmin ościennych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej S.A. w Krakowie prowadzi dzia-
łalność w zakresie wytwarzania, obrotu, 
przesyłania i dystrybucji ciepła na podstawie 
koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki. Stosując nowoczesne technologie dostarcza 
energię cieplną do mieszkań, przedsiębiorstw oraz instytucji na 
terenie Krakowa i Skawiny. Energia wykorzystywana jest nie tylko 
do ogrzewania, ale także do przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
klimatyzacji, wentylacji i specyfi cznych potrzeb technologicznych, jak 
np. podgrzewanie płyt boisk piłkarskich Wisły, Cracovii i Hutnika.

W wyniku prowadzonej od lat 90-tych kompleksowej moderni-
zacji systemu ciepłowniczego, Kraków posiada nowoczesny miejski 
system ogrzewania.

Poprawiła się także znacząco jakość powietrza atmosferycznego, 
na co wpływ miała likwidacja ponad 400 kotłowni węglowych. 
Przedsiębiorstwo co roku zdobywa nowych potężnych odbiorców: 
obiekty użyteczności publicznej, szpitale, biurowce, centra handlowe, 
hipermarkety. MPEC S.A. opracowało projekt modernizacji miejskie-
go systemu ciepłowniczego na lata 2006-2009. Dzięki wsparciu 
w wysokości 54 mln euro z Funduszu Spójności, zrealizowało projekt 
pn. „System ciepłowniczy miasta Krakowa” nr 2004/PL/16/C/PE/006, 
który obejmował modernizację 132 km sieci ciepłowniczej i uno-
wocześnienie 535 węzłów cieplnych.

Współpracujący z MPEC S.A. Bank Światowy pozytywnie ocenia 
realizację wspólnych przedsięwzięć, których celem jest podnoszenie 

jakości życia mieszkańców Krakowa i Skawiny. Od wielu lat badania 
marketingowe  wskazują bardzo wysoki stopień zadowolenia klien-
tów z usług świadczonych przez MPEC S.A. w Krakowie. Wdrożony w 
fi rmie Zintegrowany System Zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, PN-N 
18001, OHSAS 18001) potwierdza zdolność Spółki do spełniania stale 
rosnących wymagań klientów i innych stron zainteresowanych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w swej dzia-
łalności kieruje się uczciwością i rzetelnością, za co po raz kolejny 
otrzymało Złoty Certyfi kat „Przedsiębiorstwo Fair Play 2010”.

Usługa „dostawa ciepła systemowego” w postaci centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody otrzymała Laur „Teraz Polska”. Ta prestiżo-
wa nagroda została przyjęta w 2009 roku w imieniu polskiej branży 
ciepłowniczej przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. MPEC 
S.A. w sposób szczególny, jako lider polskiej branży ciepłowniczej 
i uczestnik projektu, odnajduje w tej nagrodzie  wyróżnienie  za 
swoje dokonania i prace innowacyjne.

W 2009 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 
w Krakowie zostało laureatem pierwszej edycji Światowej Nagrody 
Klimatycznej dla Miejskich Systemów Energii Cieplnej. Przyznana 
Nagroda jest docenieniem dotychczasowych osiągnięć MPEC S.A. 
w zakresie ochrony środowiska.

Oceniając działalność Spółki brano pod uwagę m.in. realizację 
najważniejszych przedsięwzięć służących rozwojowi technicznemu i 
technologicznemu, których głównym celem strategicznym jest po-
prawa parametrów  eksploatacyjnych sieci i likwidacja emisji zanie-
czyszczeń poprzez eliminowanie nieefektywnych Źródeł ciepła.

OPŁACALNA INWESTYCJA W KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO
www.mpec.krakow.pl
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